talent ben je zelf

Praktijkonderwijs
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woensdag 23 januari
13:00 -14:30 uur

woensdag 30 januari
13:00 -14:30 uur

woensdag 6 februari
13:00 -14:30 uur

Volg ons ook op Facebook en Instagram en ontdek nog meer over onze school
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Mambo is tevreden met zijn nieuwe bedje dat
leerlingen maakten op de techniekafdeling.
Wat is het mooi geworden!

StanislascollegePro Een slalom met de #heftruck.
#heftruckcertificaat #praktijkonderwijs
Vind ik leuk

Reageren

Delen

StanislascollegePro Vandaag kregen alle konijnen
een kambeurt en natuurlijk veel knuffels!
#dierverzorging #konijn #praktijkonderwijs

Welkom op onze school!
Het Stanislascollege Praktijkonderwijs is
een kleine school waar leerlingen en leraren elkaar bij naam kennen. Dit zorgt voor
een gezellige sfeer waardoor je je snel thuis
voelt. Omdat we je snel kennen, weten we
waar je goed in bent én wat je moeilijk
vindt. Zo kunnen we je helpen om het beste
uit jezelf te halen want,‘Talent ben je zelf’!

Dit leer je bij ons
Op onze school krijg je praktijkvakken en
theorievakken zoals Nederlands en rekenen.
Theorievakken noemen wij avo-vakken.
Er is ook veel aandacht voor sociale vaardigheden en zelfstandigheid. Zo krijg je bijvoorbeeld lessen over omgaan met geld en
hoe je je huis schoonhoudt.
Na het behalen van je diploma ga je werken
of werken en leren tegelijk. Een aantal 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
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.
Avo-vakken
Avo-vakken zijn de algemene vakken, zoals
Nederlands, rekenen, Engels, burgerschap,
cultuur en maatschappij. Deze vakken krijg je
in elke klas, dus vanaf de eerste tot en met de
vijfde klas.
Creatieve vakken & sport
Naast de vakken die hierboven genoemd zijn,
krijg je ook gym, muziek en CKV.
Stage
In de derde klas (en als je al vijftien jaar bent)
ga je voor 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 een baan hebt. Ook in de vierde en vijfde
klas loop je stage.

Entree-opleiding
Vanaf het vierde jaar krijgen alle leerlingen de
leerstof aangeboden die past binnen de entreeopleiding. Dat is een mbo-opleiding niveau 1.
Deze opleiding bieden wij aan. Je kunt dan ook
een diploma mbo niveau 1 halen op onze school.

Branchegerichte certificaten
Vanaf het vierde leerjaar kun je certificaten
halen op de gebieden: EHBO, horeca, groen,
techniek, heftruck, hulp in de groot huishouding
en schilderen. Zo haal je nog meer uit je opleiding.

De praktijkvakken die je krijgt:
Zorg en welzijn
Persoonlijke en huishoudelijke verzorging,
voorlichting en EHBO.
Handel en administratie
Kassa, winkel en productie.
Dier en groen
Dierverzorging en groenonderhoud.
Koken
Koken en horeca.
ICT
Basisvaardigheden.
Beeldende vorming en techniek
Beeldende vorming en techniek, schilderen,
autotechniek, elektrotechniek en houtbewerking.
Woonhuis
Samen leven, voor jezelf zorgen, huishouden zoals (af)wassen, strijken en schoonmaken..

Begeleiding die je vooruit helpt
Op onze school krijg je de begeleiding die jij
nodig hebt om het beste uit jezelf te halen.
Twee 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 jij nodig hebt om goed te kunnen presteren en waar je de komende tijd aan gaat werken
(leerdoelen).
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.

Contact met ouders
Het contact tussen de school en ouders/
verzorgers is bij de begeleiding van onze
leerlingen heel erg belangrijk.
Aan het begin van het schooljaar is er een
kennismakingsgesprek met jou en je ouders/verzorgers.
Twee 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 tijd aan gaat werken.

Als je meer ondersteuning nodig hebt, bekijken
we samen met jou en je ouders/verzorgers hoe
deze het beste gegeven kan worden.

Sociale vaardigheden
Wij vinden het belangrijk dat, als je onze
school verlaat, je beschikt over goede sociale vaardigheden én een goed vertrouwen
in jezelf. Daarom krijg je in leerjaar één tot
en met drie kanjertraining. Dit is een erkend
anti-pestprogramma. In leerjaar vier en vijf
krijg je sollicitatietraining. Dit helpt je als je
straks op zoek gaat naar een baan.

Aanmelden
Leerlingen kunnen vanaf zaterdag 26 januari
2019 worden aangemeld.
Een afspraak maken voor een aanmeldgesprek
kan via het telefoonnummer 070 3940565.
Er kan ook tijdens de open dagen en school-inbedrijf middagen worden ingeschreven. De data
en tijden staan verderop in de folder.
Voor inschrijven tijdens de open dag of het
school-in-bedrijf hoeft vooraf geen afspraak te
worden gemaakt.

Beginnen op onze school
Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom
je al voor de zomervakantie langs. Je leert die
dag je klasgenoten en je mentor 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.

Bereikbaarheid met OV

Vragen
Als er vragen zijn over de aanmelding, toelating
of onze school, kunnen ouders/verzorgers contact met ons opnemen via de contactgegevens
die hieronder staan.

Onze school is centraal gelegen en staat middenin een gezellige woonwijk. Tramlijn 17 en
buslijnen 18, 23, 30, 50, 52 en 130 stoppen tegenover de school. Het treinstation van Rijswijk
is op enkele minuten loopafstand.

Praktijkonderwijs

Wij hebben het certificaat gezonde school. We geven lessen
over gezond eten en een gezonde
levensstijl. In de kantine zijn gezonde broodjes en warme gerechten te koop.
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