
Talent ben je zelf!



Open dag
zaterdag 5 februari 
10:00 - 13:00 uur

Open avond
vrijdag 11 februari 
17:00 - 19:00 uur

School-in-bedrijf
Jij en je ouder(s)/verzorger(s) krijgen een rondleiding door de 

school terwijl de lessen bezig zijn. Er kunnen allerlei vragen 

worden gesteld. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.

Je kunt een school-in-bedrijf bezoeken op:

>  woensdag 2 februari  13:00 - 14:15 uur
>  woensdag 9 februari 13:00 - 14:15 uur

Kom kennismaken!

Inschrijven
Jij en je ouders/verzorgers kunnen op zaterdag 12 

februari tussen 10:00 en 13:00 uur langskomen om 

jou in te schrijven. Je hoeft hiervoor geen afspraak 

te maken. 

Kan je niet op zaterdag 12 februari? Dan kun je 

een aparte inschrijfafspraak maken met mevrouw 

Hadioui of mevrouw Kemper via telefoonnummer 

070 394 05 65.



Dit leer je bij ons

Op onze school krijg je veel praktijkvakken en een 

paar theorievakken. Ook geven we les over sociale 

vaardigheden en zelfstandigheid, zoals over verstandig 

omgaan met geld en je huis schoonhouden. Dit komt 

van pas als je later op jezelf woont.

De praktijkvakken worden gegeven in het arbeids-

trainingcentrum en in ons leerwerkcentrum. Deze 

plekken lijken zoveel mogelijk op echte werkplekken. 

Zo ontdek je wat je talenten zijn en wat je leuk vindt. 

Vanaf de derde klas mag je je talenten ook laten 

zien op echte bedrijven. Je gaat dan stagelopen. 

Natuurlijk blijven we je ook dan goed begeleiden en 

opleiden.

Het is de bedoeling dat je onze school verlaat met 

een diploma en een passende werkplek of nieuwe 

opleiding. 

Welkom!

Het Stanislas Praktijkonderwijs is een kleine 

school waar leerlingen en leraren elkaar bij 

naam kennen. Dit zorgt voor een gezellige sfeer 

waar je je snel thuis voelt. 

We hebben oog voor je. Daarom weten we waar 

je goed in bent én wat je moeilijk vindt. Samen 

met jou zorgen we ervoor dat jij het beste uit 

jezelf kunt halen.

Ben je nieuwsgierig naar onze school? Kom dan 

langs tijdens de open dag of school-in-bedrijf. 

Wil je daar niet op wachten? Scan dan de QR-

code en bekijk een korte film over onze school. 

Deze film is ook te bekijken op onze website.

Joyce Vijverberg
directeur



Elke leerling heeft talent! Op onze school weten we dat de maatschappij staat te springen 

om goed opgeleide praktijkonderwijsleerlingen. Wij zorgen ervoor dat jij straks jouw talent 
hebt ontdekt én versterkt wanneer je onze school verlaat.  Jij ontdekt jouw talent, omdat........ we oog hebben voor jou!De belangrijkste persoon in de school voor jou is je mentor. 

Je mentor geeft elke week mentorles, kanjertraing en 
coaching. Als je ergens over wilt praten, kun je altijd 
terecht bij je mentor. Je mentor overlegt regelmatig met 
de andere docenten die les aan je geven. Zo is hij/zij altijd 
goed op de hoogte van hoe het met je gaat. Drie keer per jaar heb je met ouder(s)/verzorger(s) 

een gesprek met je mentor. Tijdens dit gesprek wordt 
besproken hoe het met je gaat, wat je nodig hebt om goed 
te kunnen presteren en waar je de komende tijd aan gaat 
werken (leerdoelen).

... je oefent in ons leerwerkcentrumNaast de school hebben wij ons eigen leerwerkcentrum. 
Daar ga je aan de slag in de winkel, het productiecentrum, 
de fietsenmaker, de afdeling houtbewerking en de 
autopoetscentrale.
Alle afdelingen zijn echt in bedrijf. Buurtbewoners komen 
regelmatig een kijkje nemen in de winkel of een fiets laten 
maken. Ook regionale bedrijven zoeken steeds vaker de 
samenwerking met ons op. Zo leer je deze vakgebieden 
nog beter kennen en ga je extra goed voorbereid de 
toekomst tegemoet.

... je meer kan leren op onze school Behalve de opleiding praktijkonderwijs bieden wij 
branchegerichte cursussen aan op de gebieden: EHBO, 
horeca, groen, techniek, autocleaning, heftruck, hulp 
in de groothuishouding en schilderen. Behalve extra 
vaardigheden krijg je met de certificaten straks ook 
gemakkelijker een baan.Ook start je in leerjaar 4 met het Entreeprogramma. 

Hierdoor kun je ook een mbo niveau 1-diploma halen op 
onze school. Dit helpt als je straks wilt verder leren. We werken samen met de TopAcademie waardoor je 

meer kansen hebt op werk bij interessante bedrijven. Via 
de TopAcademie kun je een vak leren in de vakgebieden 
horeca, facilitaire dienstverlenging, techniek en groen. 
Je krijgt les op de werkvloer van een echt bedrijf en loopt 
stage. Aan het einde van dit traject heb je verschillende 
branchecertificaten gehaald. TopAcademie is een samenwerking van scholen, bedrijven 

en de gemeente met als doel om jong talent op te leiden 
naar een succesvolle toekomst.

... je leert vertrouwen op je talentenWij vinden het belangrijk dat, als je onze school verlaat, 
je goede sociale vaardigheden én een goed vertrouwen 
in jezelf hebt. Van leerjaar 1 tot en met leerjaar 3 krijg 
je daarom de kanjertraining. Dit is een erkend anti-
pestprogramma en een training in sociale vaardigheden.
In leerjaar 4 en 5 krijg je een sollicitatietraining. Dit helpt 
je als je straks op zoek gaat naar een baan.



Na onze school

Aan het einde van de opleiding praktijkonderwijs kun je 

doorstromen naar:  

• het mbo;

• een werkplek (evt. met jobcoach of beschermd);

• een leerwerktraject: werken en leren tegelijk.

Ook als je onze school hebt verlaten, blijven we je nog twee 

jaar volgen. We staan dan voor je klaar als je dat nodig 

hebt. Dit maakt onderdeel uit van onze nazorg.  

Zo ziet je schooldag eruit 
Je schooldag begint meestal om 8:30 uur. Een les 

duurt 45 of 50 minuten. Na twee lesuren heb je 

even pauze. 

De pauzes breng je door in de aula – waar je ook 

eten en drinken kunt kopen – of op het schoolplein. 

Om uiterlijk 15:20 uur ben je vrij en ga je naar 

huis.  

De vakken die je krijgt zijn 

• AVO. Hieronder vallen Nederlands, rekenen, 

Engels, burgerschap en wereldoriëntatie. 

• Praktijkvakken. Deze zijn: koken, beeldende 

vorming & techniek, dier, groen, ICT, zorg en 

woonhuis. 

• Gym

• Muziek & cultureel kunstzinnige vorming (CKV).

• Lessen in het leerwerkcentrum waar een winkel, 

fietsenwerkplaats en productieafdeling zijn.
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