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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 info its@praktijkonderwijs.nl

Het praktijkonderwijs In de media
Een afgelaste lmpremière, maar toch 13.000 euro voor Praktijkschool
BREDA - Rotary Club Breda heeft de Curio Praktijkschool Breda verrast met een bijdrage
van 13.500 euro. Normaal gesproken wordt met een lmpremière geld opgehaald voor de
school, maar die premiere ging dit jaar niet door. Dankzij vele donaties kan de rotary club
tóch een mooi bedrag overhandigen.
Lees verder
- + - + - +- + - +

Praktijkschool De Tender in Dieren opent lunchrestaurant
DIEREN - Praktijkschool Het Rhedens De Tender in Dieren beschikt sinds afgelopen vrijdag over
een schoolrestaurant. In Het Proe okaal, zoals de zaak heet, kan elke vrijdag geluncht worden.

Het Proe okaal is een oefenplek voor de leerlingen die zich voorbereiden op een baan in
een professionele keuken of in de bediening. Het restaurant wordt gerund door leerlingen,
onder begeleiding van docenten.
Lees verder
+ - + - + - +- + - +

Chocoladetabletten van Elde-leerlingen voor minima-kinderen
De klas van docent Horeca, Bakkerij en Catering, Marco Bemelmans, gaat in aanloop
naar Sinterklaas actievoeren voor kinderen uit gezinnen van minima en kinderen die steun
krijgen van de Voedselbank. Ze maken in teamverband heerlijke chocoladetabletten.
Lees verder op pagina 7 (pag. 7)
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“Prachtig om dit werk te mogen doen”
Al jarenlang is Meine Jorritsma docent in het lesgeven van arbeidsvoorbereidende en
-toeleidende programma’s. Sinds 2020 is hij ook examinator SVA. Voor zijn pensionering
was Meine betrokken bij het opzetten van een nieuwe praktijkschool: “De Steiger” in
Lelystad. Daar vervulde hij verschillende functies, zoals schoolontwikkelaar, intern
begeleider, adjunct-directeur en tot slot een aantal jaren de functie van directeur.
In al zijn vezels is Meine een onderwijsman die in het praktijkonderwijs zijn professionele
‘thuis’ vond. Zijn eerste contact met SVA gaat terug naar de tijd dat wijlen Theo Winnubst
de basis legde voor arbeidsvoorbereidende en -toeleidende programma’s vanuit KPC
Groep. Meine zag op “De Steiger” vrij snel dat SVA mogelijkheden bood om te gaan
werken met arbeidsvoorbereidende programma’s. Op “De Steiger” startte hij met Werken
in de schoonmaak. Tot aan zijn pensionering bleef Meine deze lessen verzorgen. Ook was
en is hij nog steeds actief met de verzorging van docententrainingen Werken in de
schoonmaak.
Lees verder
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