
Walk of fame voor geslaagde leerlingen praktijkschool De Sprong 

Regelmatig plaatsen we in de Infoflits berichtjes over activiteiten of bijzonder 
gebeurtenissen op een van onze scholen. Zo kregen we naar aanleiding van onze 
berichten over de diploma-uitreikingen een mailtje van Linda Jansen, directeur 
praktijkschool De Sprong: 

Ook in Terneuzen hebben we op een bijzondere manier aandacht besteed aan de 
diplomering van onze leerlingen. We hadden een looproute uitgezet door het hele 
gebouw.  Iedere 5 minuten klonk er een vrolijk muziek en gingen de leerlingen met hun 
ouders/verzorgers naar een volgende activiteit. Ze kregen een corsage opgespeld, er werd 
een staatsieportret gemaakt, een gek spel gespeeld, een serenade gebracht, er waren 
lekkere cocktails, foto's gemaakt in de photobooth etc etc en natuurlijk de officiële 
ondertekening. De gehele rondgang duurde ruim een uur. Dat was echt een subliem uur 
waarin de leerling centraal stond.  
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

Geslaagde Zuri (midden), in gezelschap van haar moeder Maruja en oma Maïda, kreeg een 
serenade van de leraren Anton (links) en Peter.
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De regionale pers was ook aanwezig. Lees het verslag in de Provinciaal Zeeuwse 
Courant.


Ook de ouders waren erg enthousiast, schrijft Linda Jansen nog. "We hebben enorm 
leuke reacties gekregen van leerlingen en ouders."


* Wij hebben gisteren heel erg genoten van het afscheid nemen van de Sprong en de 
uitreiking van het certificaat. 

* Wat was het leuk in elkaar gezet! Echt een compliment voor jullie. 
* Noa vond het geweldig om nog even langs alle klassen te gaan. 
* Wij namen een stralende dochter mee naar huis die genoten heeft van alle 
complimenten. Op naar een nieuwe toekomst! Heel erg bedankt voor de afgelopen jaren. 

Tot slot een oproep aan iedereen: houd ons ook volgend schooljaar op de hoogte 
van al die leuke activiteiten die er op de Praktijkscholen georganiseerd worden: 
infoflits@praktijkonderwijs.nl  

Meer berichten over diploma-uitreikingen van afgelopen week: 

Praktijkonderwijs hoort er nu echt bij na historische avond in Waalwijk 
Docenten Praktijkonderwijs Kwadrant langs de deuren met diploma’s 
Van Praktijkonderwijs naar MBO-Entree 
Het eerste diploma Praktijkonderwijs in Harderwijk komt bij Marvick ingelijst in de woonkamer te 
hangen 
Als eersten een echt diploma van de Praktijkschool Helmond 
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