Stanislas

Praktijkonderwijs

Talent ben je zelf

Talent ben je zelf!

Dit leer je bij ons
Op onze school krijg je praktijkvakken en

Welkom op onze school!

theorievakken zoals Nederlands en rekenen.

Het Stanislascollege Praktijkonderwijs is een kleine

Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden

school waar leerlingen en leraren elkaar bij naam

en zelfstandigheid. Zo krijg je ook lessen over

kennen. Dit zorgt voor een gezellige sfeer waardoor

verstandig omgaan met geld en hoe je je huis

je je snel thuis voelt. Omdat we je snel kennen,

schoonhoudt. Dit helpt je als je later op jezelf

weten we waar je goed in bent én wat je moeilijk

woont en voor jezelf moet zorgen.

vindt. Zo kunnen we je helpen om het beste uit

Na het behalen van je diploma ga je

jezelf te halen want, ‘Talent ben je zelf’!

werken, werken/leren of leren. Een aantal

Theorievakken noemen wij avo-vakken.

leerlingen stroomt door naar het mbo. Na
je diploma blijven we je nog even volgen en
ondersteunen. Dat hoort bij onze nazorg.

Dit zijn de vakken die je krijgt
Praktijkvakken
Op onze school krijg je verschillende praktijkvakken.
Door de praktijklessen ontdek je wat je leuk vindt en
waar je goed in bent. Zo krijg je een goed idee van
waar je straks in verder wilt of waar je stage wilt
gaan lopen.

Je krijgt de volgende praktijkvakken:
• Zorg & welzijn
Persoonlijke

en

huishoudelijke

verzorging,

voorlichting en EHBO.

Avo-vakken
Avo-vakken zijn algemene vakken, zoals Nederlands,

• Handel en administratie

rekenen, Engels en burgerschap. Deze vakken krijg je

Kassa, winkel en productie.

elk jaar, dus vanaf de eerste tot en met de vijfde klas.

• Groen
Creatieve vakken en sport

Groenonderhoud.

• Koken

Naast de vakken die hierboven genoemd zijn, krijg je

Koken en horeca.

ook gym, muziek en CKV.

• ICT
Stagelopen

Basisvaardigheden.

• Techniek
schilderen,

In de derde klas (en als je vijftien jaar bent) ga je voor
autotechniek,

elektrotechniek

en

houtbewerking.

het eerst stagelopen. Wij zoeken samen met jou een
geschikte stageplek. Door de stage leer je wat je leuk
vindt en hoe het gaat als je straks een baan hebt.
Ook in de vierde en vijfde klas loop je stage.

Entree-opleiding

Branchegerichte certificaten

Vanaf het vierde jaar krijgen alle leerlingen de

Vanaf het vierde leerjaar kun je certificaten halen op

leerstof aangeboden die past binnen de Entree-

de gebieden: EHBO, horeca, groen, techniek, heftruck,

opleiding. Deze opleiding bieden wij aan, zodat je

hulp in de groot huishouding en schilderen. Zo haal

dan ook een mbo niveau 1 diploma kan behalen op

je nog meer uit je opleiding.

onze school.

Deze opleidingen vinden plaats in de school én in
ons leerwerkbedrijf de Sfinx, welke direct naast onze
school ligt. In het leerwerkcentrum kunnen leerlingen
de volgende opleidingen volgen: kassatraining,
werken in de winkel, detailhandel/productie en
fietstechniek.

Begeleiding die je vooruit helpt

Vertrouwen in jezelf

Op onze school krijg je de begeleiding die jij nodig

Wij vinden het belangrijk dat, als je onze

hebt om het beste uit jezelf te halen. Drie keer

school verlaat, je beschikt over goede sociale

per jaar heb je met ouder(s)/verzorger(s) een

vaardigheden én een goed vertrouwen in

gesprek met je mentor. Tijdens dit gesprek wordt

jezelf. Daarom krijg je in leerjaar 1 tot en

besproken hoe het met je gaat, wat je nodig

met 3 kanjertraining. Dit is een erkend anti-

hebt om goed te kunnen presteren en waar je de

pestprogramma. In leerjaar vier en vijf krijg

komende tijd aan gaat werken (leerdoelen).

je een sollicitatietraining. Dit helpt je als je

Je mentor is er voor jou!

straks op zoek gaat naar een baan.

Als je ergens over wilt praten, kun je altijd een
afspraak maken met je mentor. Dat geldt ook
voor je ouders/verzorgers. Je mentor overlegt
ook regelmatig met de andere docenten die les
aan je geven. Zo weet de mentor altijd hoe het
met je gaat.
Als je meer ondersteuning nodig hebt, bekijken
we samen met jou en je ouders/verzorgers hoe
deze het beste gegeven kan worden.

Veel contact met ouders/verzorgers
Het contact tussen de school en ouders/
verzorgers is bij de begeleiding van onze leerlingen
heel erg belangrijk. Tevens is ouderbetrokkenheid
een stimulans voor de leerprestaties van uw kind.
Aan het begin van het schooljaar is er een
kennismakingsgesprek met jou en je ouders/
verzorgers.
Drie keer per jaar worden je ouders/verzorgers
samen met jou uitgenodigd voor een gesprek
over hoe het met je gaat en waar je de komende

“Door de kanjertraining
heb ik meer zelfvertrouwen
gekregen.”

tijd aan gaat werken.

School-in-bedrijf
Jij en je ouder(s)/verzorger(s) krijgen een
rondleiding door de school terwijl de lessen
bezig zijn. Ook kunnen er allerlei vragen
worden gesteld.
De school-in-bedrijf-middagen:

woensdag 6 november
13:15 - 14:15 uur

woensdag 11 december
13:15 - 14:15 uur

Open dag
10:00 - 13:00 uur

Inschrijfochtend

zaterdag 30 november

zaterdag 1 februari

10:00 - 13:00 uur

10:00 - 13:00 uur

zaterdag 23 november

Als jíj kiest voor
onze school
Hoe meld je je aan?

Als je vragen hebt

Wat fijn dat je kiest voor onze school!
Je ouders/verzorgers kunnen je aanmelden
tussen zaterdag 1 en vrijdag 14 februari 2020.
Er kan telefonisch een afspraak worden gemaakt
voor een aanmeldgesprek 070 394 05 65.

Bij vragen over de aanmelding, toelating
of onze school, kunnen jij en je ouders/
verzorgers contact met ons opnemen via de
contactgegevens hieronder.

Wanneer hoor je of je geplaatst bent? Wennen aan je nieuwe school
Op woensdag 25 maart geven wij de bericht
over de plaatsing. Als je na 14 februari bent
aangemeld, krijg je in april bericht van de
plaatsing.

Als je op onze school bent geplaatst, kom je
voor de zomervakantie langs. Je leert dan je
klasgenoten en je mentor al kennen.
Na de zomervakantie starten we met
kennismakingsactiviteiten en leggen we uit hoe
alles werkt op school. Voor jou en je ouder(s)/
verzorger(s) is er een kennismakingsgesprek.

Wij zijn een gezonde school
Wij hebben het certificaat gezonde school.
Dit hebben we gekregen vanwege de sociale
vaardigheidslessen die binnen onze school
gegeven worden. Daarnaast worden op onze
horeca-afdeling allerlei gezonde gerechten
gemaakt door én voor leerlingen.
Deze zijn in de pauze
te koop voor een klein
bedrag.
k op
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