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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

Praktijkonderwijs in de media
Haarlemse praktijkschool trots op 45 praktijkverklaringen
Hoe kunnen we onze leerlingen ook in deze ingewikkelde coronaperiode optimale
mogelijkheden bieden? Die vraag weet praktijkschool Oost ter Hout in Haarlem afgelopen
schooljaar uitstekend te beantwoorden, door de leerlingen zowel tijdens hun stages als
op school aan werkprocessen te zetten.
“45 leerlingen gaan op voor een praktijkverklaring”, schrijft Rimada Bakker dit voorjaar
aan SBB. Rimada is docent consumptieve techniek, coördinator en mentor bij
praktijkschool Oost ter Hout in Haarlem. De ontvanger van het berichtje, adviseur
praktijkleren Marjet Afman, is verheugd over het mooie resultaat. Aan de start van het
nieuwe schooljaar kijken Rimada en Marjet erop terug.
Lees verder
+-+-+-+-+-+-+

Opinie: ‘Een vmbo-advies kan ook kansrijk zijn’
In het Parool verscheen een column over 'kansrijk adviseren'. Geschreven door Pascal
Cuijpers, docent voortgezet onderwijs. Vervang vmbo door praktijkonderwijs en de
column gaat ook over ons.
Aan het begin van een nieuw schooljaar worden alle nieuwe brugklasleerlingen besproken
met de desbetre ende vakdocenten. De zogenaamde ‘warme overdracht’ vanuit de
basisschool is voor de zomervakantie afgerond en omdat iedereen recht heeft op goed
onderwijs en gelijke kansen, is dit een waardevol moment. Dit jaar werd duidelijk dat de
nadruk lag op kansrijk adviseren. Dat betekent dat de leerlingen vanuit de basisschool
een – veelal – breed advies hebben gekregen met betrekking tot het niveau waarop ze zijn
ingedeeld in de brugklas. Zo zal bij twijfel tussen bijvoorbeeld vmbo of havo sneller zijn
ingezet op een havoadvies, waardoor de leerling in een gemengde vmbo-/havobrugklas is
geplaatst, in plaats van in een vmbo-brugklas.
Lees verder
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Lunch voor ouderen in Franciscus Huis Weert ‘uitverkocht

De 'brigade' van praktijkschool Het Kwadrant.

Ruim tweehonderd ouderen hebben woensdagmiddag genoten van een lunch in Weert.
Die werd georganiseerd door het Franciscus Huis en Tjeu Litjens. Dat gebeurde in het
kader van de Week van de Eenzaamheid en om na lange sluitingen van
ontmoetingsplekken door corona eindelijk weer een uitje voor senioren te houden.
Studenten Praktijkonderwijs van Het Kwadrant verzorgden de lunch in een
‘uitverkocht’ huis. Diverse ondernemers uit de regio doneerden broodjes en beleg. Verder
was er een optreden van het Senioren Orkest van RICK. Het Franciscus Huis overweegt
de lunch enkele malen per jaar te herhalen als daar belangstelling voor is.
Lees verder
+-+-+-+-+-+-+

Pop-up store Show It wint Global Goals Award!
Pop-up store Show It heeft de Global Goals Award van de gemeente Rheden gewonnen.
De leer-werk winkel is tot stand gekomen in samenwerking met Kiwanis Club Rheden ‘De
Veluwezoom’ en praktijkschool het Rhedens De Tender (leerlingen oefenen hier op
locatie voor het vak verkoop).
Lees verder
+-+-+-+-+-+-+
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