
Praktijkonderwijs in de media 

'Metaalmeisjes' Bridget (14) en Sanne (14) halen lasdiploma  
'We waren nieuwsgierig of het leuk is' 

Twee meiden die al op hun veertiende hun lasdiploma halen? Dat hebben ze bij het 
praktijkonderwijs op het Ubbo Emmius in Stadskanaal niet eerder meegemaakt. Toch 
hebben Bridget Prins en Sanne Groenhof hun MIG/MAG-papiertje op zak.


Lees verder


Of kijk op Rtv Noord 


+ - + - + - +- + - +


Week 24 
17 juni 2022 

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://dvhn.nl/groningen/Metaalmeisjes-Bridget-14-en-Sanne-14-halen-lasdiploma-We-waren-nieuwsgierig-of-het-leuk-is-27756263.html
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/931507/bridget-en-sanne-14-halen-hun-lasdiploma-het-was-wel-lastig


Wie maakt de duurzaamste Poké Bowl? 

Dat gezond leven ook leuk kan zijn, ontdekken vmbo en praktijkonderwijs scholieren 
tijdens de Food Challenge in Noord Oost Nederland. Een gezonde duurzame poké bowl, 
bootcamp en boerderijeducatie vormen de basis!


Lees verder 


+ - + - + - +- + - +


CVO Accent opent Meesterwerk 

Vanochtend opende Het Meesterwerk  in het 
Winkelcentrum Picassopassage! Mensen kunnen hier 
terecht voor koffie, thee, zomaar een gesprekje of een 
artikel uit kleine woninginrichting spulletjes. De winkel 
wordt zo veel mogelijk gerund door leerlingen van CVO 
Accent.

Geen les meer in een gesimuleerde winkel in de school, 
maar in een echte winkel in het winkelcentrum vanaf nu. 
We zijn enorm trots dat het gelukt is om dit te realiseren 
voor onze leerlingen. We nodigen iedereen uit om hier 
binnenkort eens langs te komen!!


Bekijk hier het filmpje


+ - + - + - +- + - +


https://dvhn.nl/groningen/oldambt/streekblad/Wie-maakt-de-duurzaamste-Pok%C3%A9-Bowl-27757190.html
https://fb.watch/dF_49I9aUY/


Ebony maakt een heerlijke arbeienslof 

Op dinsdag 31 mei heeft Ebony, leerling van De Baanbreker meegedaan aan de wedstrijd 
'De beste aardbeienslof van Nederland' op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. 
Samen met kookdocent dhr. van Willigen heeft ze in de afgelopen weken hard geoefend 
om de lekkerste en beste aardbeienslof te kunnen maken. Verschillende recepten zijn 
uitgeprobeerd. Uiteindelijk is het een slof met een heerlijk brosse bodem geworden 
gebakken met vanille en kaneel, een luchtige Zwitserse room met prosecco en een 
topping van verse Hollandse aardbeien.


Lees verder


+ - + - + - +- + - +


Joukje’s handwerk en Stukje bij Beetje slaan de handen ineen 

HEERENVEEN - Joukje's handwerk en Stukje bij Beetje hebben in het kader van het 
gedachtegoed van de Praktijkschool Fryslân de handen ineengeslagen. Deze twee 
maatschappelijke en betrokken ondernemers willen graag onderdeel uitmaken van dit 
samenwerkingstraject en bekijken waar uitbreidingsmogelijkheden liggen voor 
leermogelijkheden. 


Lees verder

+ - + - + - +- + - +


De baas van morgen drinkt chocolademelk 

"Als het bedrijf chocolademelk heeft, is het geen saai 
bedrijf", aldus de 14-jarige Jaynairo. Onlangs mochten de 
13-jarige Megan en Jaynairo voor één dag proeven hoe 
het is om 'baas' te zijn van WXL. Rudy, ons 
afdelingshoofd van Strategie & Beleid nam het duo mee 
op sleeptouw. We hadden een leuk programma bedacht 
om hen op spelende wijze kennis te laten maken met het 
werkveld. Beiden zitten op Praktijkschool De Rijzert. Baas 
van Morgen is een initiatief van JINC om jonge mensen 
gelijke kansen te geven op werk. Een missie waar we 
natuurlijk volledig achter staan.


Lees verder


+ - + - + - +- + - +


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3285559318394700&id=1737457243204923
https://www.grootheerenveen.nl/grootheerenveen/in-bedrijf/joukjes-handwerk-en-stukje-bij-beetje-slaan-de-handen-ineen
https://www.weenerxl.nl/artikelen/de-baas-van-morgen-drinkt-chocolademelk.html

