
Praktijkonderwijs in de media 

Samenwerking bieb en praktijkschool Drachten 

Vlnr: Directeur Afian Stormebrink van Liudger De RIng, directeur Karin Meijerman van bibliotheek 
en directeur Ewoud Stadman van Singelland De Venen omringd door leerlingen van de 
Praktijkschool 

Tussen de Bibliotheek Drachten en Praktijkschool Singelland De Venen/CSG 
Liudger De Ring is afgelopen maandag een samenwerkingsovereenkomst getekend. 
De Praktijkschool en de bieb slaan de handen ineen om het lezen van de leerlingen 
te bevorderen. 

De samenwerkingsovereenkomst werd namens CBS Liudger De Ring ondertekend door 
directeur Afian Stormebrink, door directeur Karin Meijerman van de bibliotheek Drachten 
en door directeur Ewoud Stadman van Singelland De Venen. De beide praktijkscholen 
zitten onder één dak en kunnen samen gebruik maken van de bieb.

Lees verder 

Meer nieuws van CSG Liudger De Ring en OSG Singelland De Venen


- + - + - + - + - + - + -


Week 27 
9 juli 2021 

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

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl
https://www.lc.nl/friesland/smallingerland/Samenwerking-bieb-en-praktijkschool-Drachten-26923897.html
https://www.csgliudger.nl/locaties/nieuws/feestelijke-opening-vernieuwd-schoolterrein-praktijkonderwijs-drachten


Leerlingen Accent praktijkonderwijs praten met wethouders 

Onlangs zijn Nijkerkse wethouders Mariëlle Broekman-van der Pers (o.a. onderwijs-
arbeidsmarkt) en Nadya Aboyaakoub-Akkouh (o.a. jeugd en onderwijs) op 
werkbezoek geweest bij Accent praktijkonderwijs. 

Zij hadden eerst een – wat zij noemden – mooi gesprek met directeur Marieke 
Haanschoten over gelijke kansen en de coronatijd voor leerlingen en personeel. Daarna 
gingen de wethouders in gesprek met docente zorg Marjan van Dijk en leerlingen Jelle 
(15), David (15), Rahaf (15), Ilse (15), Rianne (15). De wethouders wilden namelijk graag 
rechtstreeks van de leerlingen te horen wat zij belangrijk vinden.


Lees verder

- + - + - + - + - + - + -


Praktijkschool Helmond: ‘school in een flow’ 

“We waren op zoek naar meer certificeringen in onze uitstroomrichtingen. We hebben 
goed rondgekeken en kwamen in veel sectoren uit bij SVA.” Joost Jacobs is 
onderwijskundig leider van Praktijkschool Helmond. Samen met docent Latoya Havenaar 
vertelt hij over de keuze voor SVA, de ambities van de school én over de nieuwe locatie 
waar Praktijkschool Helmond neer gaat strijken: Campus De Braak.


Lees verder

- + - + - + - + - + - + -

https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/156492/leerlingen-accent-praktijkonderwijs-praten-met-wethouders/
https://scholingvoorarbeid.nl/praktijkschool-helmond-school-in-een-flow/?utm_medium=email

