Speciaal voor leerlingen uit groep 8

‘Tĳdens je stage
ga je aan de slag
met jouw
talenten.’

‘Jouw kwaliteiten
staan bĳ ons
voorop.’

‘Koken en techniek
vind ik leuk,
daar kan ik later
ook iets
mee doen.’

‘Een mooie en
gezellige school
waar ik mĳ thuis
voel.’

‘De gesprekken
met mĳn mentor
helpen mĳ
echt verder.’

Praktijkonderwijs (pro)
Leren in de praktijk! Op de praktijkschool ontdek je waar je goed
in bent. Je kunt bij ons op school terecht wanneer je een advies
praktijkonderwijs hebt gekregen.
Bij ons kun je voor verschillende praktijkvakken kiezen. Je kan op onze
school heel veel leren door het te doen. Je werkt aan je eigen doelen
tijdens de lessen en kiest passende leertrajecten die passen bij je
uitstroomrichting. Samen met je mentor en ouders kijk je aan het einde
van een periode of de doelen zijn behaald of dat het nog beter kan.
Vanaf leerjaar 1 haal je certificaten die je verzamelt in jouw
Examendossier. In de bovenbouw ga je veel stagelopen. Aan het eind
van de praktijkschool ga je op voor het Praktijkonderwijsdiploma.
De meeste leerlingen gaan daarna aan het werk of naar de Entreeopleiding op onze school of een ROC.

De brugklas
In de brugklas ga je in de beginperiode rustig wennen aan onze manier
van werken. Je zit in een kleine groep van 10 tot 16 leerlingen. Bij elke
groep hoort een mentor die jou begeleidt. Je gaat met een aantal
vakken verder waar je op je vorige school al mee bezig was, zoals
Nederlands en rekenen. Je hoeft niet meer alle vakken te kiezen. In alle
lessen ben je met je eigen doelen bezig.
Je gaat als leerling heel veel dingen leren bij de praktijkvakken (keuken,
techniek, verzorging, winkel, groen, ckv). Zo ontdek je waar je goed
in bent. Ook belangrijk is het leren omgaan met andere leerlingen en
zelfstandig goede keuzes maken.

Pro/vmbo
Soms is het voor jou nog niet helemaal duidelijk welk niveau je nu
precies hebt en wat je mogelijkheden zijn. Lukt basis-niveau bij
beroepsgericht, of is de praktijkschool beter passend bij jou? Voor deze
leerlingen hebben we de pro/vmbo-klas. In deze klas volg je lessen bij
de praktijkschool en bij beroepsgericht. Tijdens dit jaar wordt duidelijk
welke school het beste bij jou past.

Wil je een kijkje komen nemen, bel ons dan voor een
afspraak. Je bent van harte welkom!
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