
Het praktijkonderwijs in de media 

Leerlingen Wildveld maken gerechten voor Voedselbank 

Een samenwerking tussen praktijkschool Wildveld en de Voedselbank moet ervoor zorgen 
dat mensen die hun eten bij de voedselbank halen nieuwe gerechten uitproberen. Bij de 
praktijkschool waren ze vandaag al de gerechten aan het voorbereiden.


Lees verder

+ - + - + - +- + - +


Kennemer Praktijkschool organiseert de jaarlijkse plantjesmarkt 

HEEMSKERK - De Kennemer Praktijkschool organiseert in de week van 16 tot en met 20 
mei de jaarlijkse plantjesmarkt. Leerlingen van de sector Groen hebben de afgelopen 
maanden hard gewerkt aan het opkweken van verschillende bloemen en groenten zaden.

Lees verder 


Week 20 
20 mei 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://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/leerlingen-wildveld-maken-gerechten-voor-voedselbank
https://www.kennemerdagblad.nl/regio/de-kennemer-praktijkschool-organiseert-de-jaarlijkse-plantjesmarkt


+ - + - + - +- + - +


Groene Hart Praktijkschool uitgebreid met nieuw lokaal en sporttoestel 

Leerlingen van de Praktijkschool kunnen hun geluk niet op. Niet alleen heeft Zorg & 
Dienstverlening een nieuw, groot en overzichtelijk lokaal, ook staat er op het schoolplein 
een calisthenics sporttoestel. Dinsdag werden zowel het lokaal als het sporttoestel 
feestelijk ingewijd.


Lees verder 


+ - + - + - +- + - +


https://www.alphens.nl/nieuws/groene-hart-praktijkschool-uitgebreid-met-nieuw-lokaal-en-sporttoestel.html


Vijf vragen over drugscontrole op Twents Carmel College in Oldenzaal 

En dan sta je oog in oog met een agent en een drugshond. Het overkwam vanmiddag 
leerlingen van een aantal klassen van de locatie praktijkonderwijs van het Twents Carmel 
College (TCC) in Oldenzaal. Het ging om een preventieve controle, door de politie opgezet 
samen met de school. "Twents Carmel College wil een veilige school zijn voor leerlingen 
en personeel", laat de school in een verklaring op haar site weten. Vijf vragen over het 
zogenoemde 'veiligheidsonderzoek'.


Lees verder 

+ - + - + - +- + - +

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2100539/vijf-vragen-over-drugscontrole-op-twents-carmel-college-in-oldenzaal

