
Het Praktijkonderwijs in de Media 

"Homebase staat voor alles wat onze school belangrijk vindt." 
 

“Onze doelgroep heeft hulp nodig bij het vinden van een 
fijne vrijetijdsbesteding. De jongeren hebben daar de 
wil, en ook het talent voor, maar beschikken hierbij niet 
altijd over de juiste vaardigheden. Samen met Sportief 
Capelle en het jongerenwerk zijn we in onze school een 
aantal jaar geleden gestart met Homebase. Het blijkt 
een vruchtbare samenwerking. Inmiddels is het een 
begrip geworden op onze school en in de gemeente 
Capelle aan den IJssel.” Aan het woord is Erik Roth, 
directeur van Accent Capelle, een middelbare school 
voor praktijkonderwijs.

 

Lees verder
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Terra Nigra in Maastricht biedt gratis ontbijt voor alle leerlingen:  
"70 procent bleek óf niet te ontbijten  
óf niks mee te krijgen voor tussen de middag" 
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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 infoflits@praktijkonderwijs.nl

https://www.sportiefcapelle.nl/action/news/item/825/quot-homebase-staat-voor-alles-wat-onze-school-belangrijk-vindt.-quot/
mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Donderdag 14 juli 2022 had Terra Nigra Praktijkonderwijs de kick off van het ontbijt 
project d.m.v. een gratis lunch voor alle leerlingen. De 'fundering' van Terra Nigra 
Praktijkonderwijs is gebouwd op 4 pijlers: wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. 
Aan de pijlers kun je niet goed werken zonder een gezond ontbijt. Dat is de basis 
van de dag. 

Uit onderzoek blijkt dat 65 á 70% van de leerlingen zonder ontbijt naar school komt en/of 
heeft geen lunch of geld bij zich om een lunch op school te kopen. Dat was steeds meer 
aan de leerlingen te merken. Futloos, weinig energie, slechte concentratie. Om de 
leerlingen een goede start van de dag te geven is een ontbijt heel belangrijk. 


Via diverse wegen kwamen wij uiteindelijk met Stichting Trajekt in gesprek en zij hebben 
ons idee met Elisabeth Strouven Stichting besproken. Zij vinden het net als wij enorm 
belangrijk dat kinderen een gezond ontbijt kunnen nuttigen. Zij subsidiëren een schooljaar 
lang een dagelijks ontbijt voor alle leerlingen.


Jumbo Brusselse Poort Maastricht bezorgt de boodschappen. Komend schooljaar 
monitort de school de leerlingen. Wat verandert er nu ze ontbijten? Wat verandert er in de 
klas, tussen leerlingen onderling nu ze gezamenlijk ontbijten? De dag ontspannen starten. 
Niets moeten want de rest van de dag moeten ze al zoveel. 


Kijk verslag van Wat is loos in Mestreech 

Kijk RTV Maastricht
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https://fb.watch/ek30WG1FDX/
https://fb.watch/ek34qTjJsP/

