
Praktijkonderwijs in de media 

De Sprong in Terneuzen: 
Paas-actie voor Oekraïne 
 

Wat een toppers zitten er op De Sprong! Op initiatief van de leerlingenraad werd er een 
Paasactie georganiseerd om geld in te zamelen voor Giro 555 tbv de hulpacties voor de 
vluchtelingen uit Oekraïne. 

Er is keihard gewerkt door de leerlingen: paaseitjes inpakken, 3000 koekjes bakken, 
mandjes vullen met narcissen etc, etc. En het resultaat mag er zijn: we kunnen € 530,- 
storten op Giro 555! 

Sofie heeft de meeste mandjes verkocht en heeft daar nog een leuke attentie voor 
ontvangen. 


 

Week 19 
13 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

Op de foto Sofie met haar 
prijs en Merel & Merel 
(vertegenwoordiging 
leerlingenraad)

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Acteur Marcel Hensema brengt ode aan onderwijzers 
in Hoogezand: 'Het was heel ontroerend' 

400 docenten die werken in Midden-Groningen werden dinsdagavond getrakteerd op een 
ode door Marcel Hensema. De Groningse acteur had in verband met de afsluiting van het 
scholenprogramma in Midden-Groningen een theaterstuk gemaakt onder de naam: 'Ode 
aan de leraar'.


De voorstelling bestond uit filmpjes van (oud)-leerlingen, muziek en veel interactie met de 
zaal. Alles had te maken met school en onderwijs en hoe belangrijk het is om een veilige 
schoolomgeving te hebben. Er werd veel gelachen in de zaal, maar er waren ook tranen.


Ontroerend 
Het verhaal van de scholieren van het praktijkonderwijs van het Aletta Jacobs College 
maakte het meeste indruk. De scholieren vertelden in een video zichzelf minder waard te 
vinden dan de leerlingen die les hebben in het hoofdgebouw en mavo, havo of vwo doen.


Lees hier het bericht van Rtv Noord 


+ - + - + - +- + - +


Almelose jongeren worstelen met schulden van 30.000 euro 
Melvin (28) gleed af en waarschuwt nu op scholen 

Wethouder Maathuis praat met Erasmus-leerlingen over schuldenproblematiek

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/921351/acteur-marcel-hensema-brengt-ode-aan-onderwijzers-in-hoogezand-het-was-heel-ontroerend


ALMELO - Jongeren die tot hun nek in de schulden zitten en vervolgens zelf geen uitweg 
meer zien. Het komt ‘te vaak’ in Almelo voor, ervaart wethouder van sociale zaken Arjen 
Maathuis. „Als we deze jongeren in beeld krijgen, gaat het patsboem om schulden van 
20.000 tot 30.000 euro.”


Speciale lessen 
Ook bij scholengemeenschap Erasmus weten ze dat de kans op schulden op de loer ligt. 
Daarom krijgen leerlingen van het praktijkonderwijs speciale lessen. ‘Hoe kunnen 
jongeren voorkomen dat ze diep in de schulden raken?’ Om deze cruciale vraag draait 
het.

Lees verder 


+ - + - + - +- + - +


Een kijkje in de keuken van Schoolrestaurant VanVoor Middelburg 

Toen we vorig jaar juli schreven 
over de opening van de winkel 
en het praktijklokaal VanVoor 
Middelburg in de Nieuwe Burg 
werd er natuurlijk ook het een en 
ander verteld over de 
bijbehorende Praktijkschool 
Bolwerk Middelburg, die is 
gevestigd in de Erasmuswijk. 
We vonden het interessant hoor, 
daar niet van, maar een goed 
beeld hadden we er niet bij. We 
bezochten de school namelijk 
nog nooit.


Het team zei toen al dat we van 
harte welkom waren. Gisteren 
kwam dat bezoekje er eindelijk 
eens van. We mochten een kijkje 
komen nemen in de keuken van 
Schoolrestaurant VanVoor, waar 
volgende week weer een 
driegangendiner geserveerd zal 
worden.


Lees verder 

of bekijk filmpje op youtube 


Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht

https://www.tubantia.nl/almelo/almelose-jongeren-worstelen-met-schulden-van-30-000-euro-melvin-28-gleed-af-en-waarschuwt-nu-op-scholen~a1fc8ed3/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://wijzijndestad.com/verhalen/vanvoor-geopend-in-de-nieuwe-burg/
https://wijzijndestad.com/verhalen/vanvoor-geopend-in-de-nieuwe-burg/
https://www.facebook.com/SchoolrestaurantBolwerk
https://wijzijndestad.com/verhalen/een-kijkje-in-de-keuken-van-schoolrestaurant-vanvoor-middelburg/
http://youtube.com/watch?v=Inh6EEXKx6w

