PRAKTIJKONDERWIJS
VAN HET STREEK OP DE ZANDLAAN

• IN HET PRAKTIJKONDERWIJS
STAAT DE LEERLING CENTRAAL
• WERKT DE LEERLING IN EIGEN TEMPO
OP EEN PASSEND NIVEAU
• IS DE LEERLING BEZIG IN EEN KRACHTIGE,
STIMULERENDE ONDERWIJSOMGEVING
• KOPPELEN WE BEGELEIDING AAN ONDERWIJS

Ondernemende school,
een goede basis voor een succesvolle toekomst!

hetstreek.nl

VAARDIGHEDEN

• De specifieke vaardigheden die wij hen aanleren, zijn

ONDERWIJSPROGRAMMA

In het Praktijkonderwijs op Het Streek bereiden wij

gericht op de uitoefening van een beroep. Bij dit alles

De leerling krijgt in het Praktijkonderwijs verschillende

leerlingen voor op een plek op de arbeidsmarkt. Wij

staat de jongere en zijn loopbaan centraal. Het

soorten vakken:

ondersteunen hen bij het aanleren van algemene en

onderwijs wordt gestuurd door de ontwikkelingsvraag

• algemeen vormende vakken;

specifieke vaardigheden.

van de leerling. In het individueel ontwikkelingsplan

• praktische vakken;

(IOP) zet de leerling wat hij wil leren. Dit gebeurt in

• vakken die te maken hebben met loopbaanleren;

overleg met de mentor. In samenwerking met het

• branchegerichte cursussen.

• Met de algemene vaardigheden kunnen zij straks
zelfstandig functioneren in de maatschappij.

bedrijfsleven en instellingen creëert de school

Het gaat dan om aspecten als wonen, burgerschap en de

levensechte leersituaties, waarbij de leerling leert

invulling van de vrije tijd.

vanuit de praktijk.

In het overzicht hieronder geven wij u een totaalbeeld van de vakken waarmee de leerling in het Praktijkonderwijs te maken kan krijgen.
ALGEMEEN VORMENDE VAKKEN

PRAKTISCHE VAKKEN

LOOPBAANLEREN

BRANCHEGERICHTE CURSUSSEN

godsdienst

techniek

winkelpraktijk

werken in de keuken

INRICHTING VAN HET ONDERWIJS

Nederlandse taal

groen

metaal, elektro en installatietechniek

keukenassistent

rekenen/wiskunde

verzorging

hout

bedieningsassistent

Het Praktijkonderwijs is in drie fases verdeeld. We geven ze hieronder schematisch weer. Per fase ziet u hoe wij die hebben ingevuld.

informatiekunde

culturele en kunstzinnige vorming

magazijn

winkelmedewerker

cultuur en maatschappij

ZeDeMo*

zorg en welzijn

onderhoud plantsoen

praktijk en loopbaan

bewegingsonderwijs

groen

werken met bloemen

sociale vaardigheden

vrijetijdsbesteding

woonhulp

LEERJAAR 1 & 2
(12 tot 14 jaar)

• algemeen vormend onderwijs;
• praktijkvakken in het kader van zelfredzaamheid (koken, verzorging, techniek);

rots- en watertraining

beheer van het schoolmagazijn

• loopbaanleren (LBL);

drama

werken in de logistiek

• kunstzinnige vorming

muziek

VCA
heftruckbestuurder

• interne stage (op school).

mobiliteit
LEERJAAR 3
(14 tot 15 jaar)

lassen
• algemeen vormend onderwijs;

* ZeDeMo is een methode waarmee motorische, hand- en arbeidsmatige vaardigheden worden getraind.

baliemedewerker

• loopbaanleren (LBL);

* rots-en watertraining is een training gericht op sociale competenties,

schilderen

• cursus ‘Veilig op stage’ (verplicht);
• branchgerichte cursussen
• arbeidstrainingsplekken;

het voorkomen en aanpakken van pesten en het verhogen van de weerbaarheid.

ARBEIDSORIËNTEREND ONDERWIJS

• oriënterende stage.

In de onderbouw besteden we veel aandacht aan mondelinge

toetsen we de genoemde vaardigheden. De resultaten van

taalvaardigheden, sociale vaardigheden en arbeidsvaardighe-

dit assessment zijn bepalend voor het volgen van externe

• algemeen vormend onderwijs;

den. Aan het einde van het tweede leerjaar nemen we een

stages vanaf het derde leerjaar. Om leerlingen zo goed

• branchegerichte cursussen;

assessment (onderzoek naar stagegeschiktheid) af. Daarin

mogelijk voorbereid in te laten stromen op de arbeidsmarkt,

LEERJAAR 4 & 5

2

(15 tot 18 jaar)

• specialisatie voor beroep;

zijn de stages van groot belang.

• beroepsgerichte stage / plaatsingsstage.

Ondernemende school,
een goede basis voor een succesvolle toekomst!

hetstreek.nl
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WOW
WOW staat voor ‘Waar Onderwijs Werkt’. Een groep leerlingen
Vanaf richting
het derde
doet de leerling werkervaring op in verschillende bedrijven. De mentor en
begeleiden wij in dit project stapsgewijs
de leerjaar
arbeidsmarkt.

STAGE

leerling zoeken naar
een passende stageplaats. Dat gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers
Zij worden daarin begeleid door eende
trajectbegeleider.
Dat is
van lopen
de resultaten
van het stagegeschiktheidsonderzoek en het arbeidskundig onderzoek.
iemand van school. In het kader vanop
ditbasis
project
de leerlinHieronder
geven
we aan hoe
gen groepsstages bij een bedrijf, instelling
en/of
vereniging.
We in de bovenbouw van het Praktijkonderwijs de stages zijn verdeeld.
De leerling
begint
inbuiten
het 2ede
leerjaar al met diverse interne stages. De leerling maakt kennis met de
noemen dat de arbeidstrainingsplaatsen.
Die liggen
dus
school. Ondersteund door de trajectbegeleider
traint de groep
arbeidsvaardigheden.
Dit gebeurt onder leiding van een onderwijsassistent.
leerlingen zich verder op het gebied van arbeidsvaardigheden,
motorische en sociale vaardigheden.
KLAS 2

Interne stage (hulpconciërge, theedienst, milieudienst)

KLAS 3

arbeidstrainingsplekken (ATP); oriënterende stage (3 periodes, 1,5 dag per week)

KLAS 4

sectorgerichte stage (2,5 dagen per week)

KLAS 5

beroepsstage (3 dagen of meer per week); plaatsingsstage (indien er vooruitzicht is op een arbeidsovereenkomst)

Het is in principe mogelijk om af te wijken van het aantal stagedagen per week. De mentor, de leerling en de ouders kunnen hiertoe
samen besluiten. Het individueel ontwikkelingsplan moet hiertoe aanleiding geven.

DIPLOMA OF GETUIGSCHRIFT
Indien de leerling heeft voldaan aan de voorwaarden zoals

MEER WETEN

die zijn vastgesteld, wordt er een diploma Praktijkonderwijs
uitgereikt. Elke leerling krijgt minimaal een getuigschrift na het
afronden van het Praktijkonderwijs.

Bent u geïnteresseerd of wilt u
meer weten over het Praktijkon-
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ARBEIDSMARKT

derwijs? Neemt u dan via onze

In de eindfase bespreken we de mogelijkheden tot plaatsing van

op met

een leerling op de arbeidsmarkt. Dat doen we samen met de

mevrouw H. Gnodde,

gemeente Ede.

teamleider Praktijkonderwijs,

Indien nodig kan de school extra ondersteuning bieden, ook aan

hgn@hetstreek.nl

bedrijven. De leerling wordt na plaatsing nog twee jaar gevolgd

telefoon: 0318 47 71 00.

door het netwerk via de school. Ook zorgt de school twee jaar
lang voor nazorg van de oud-leerling. Verder bestaat de mogelijkheid om de oud- leerling te laten begeleiden door een jobcoach.

locatie aan de Zandlaan contact

