NIEUWSBRIEF
Praktijkonderwijs
Einde schooljaar
2019- 2020 en
Start schooljaar 2020-2021

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

E-Mail

Het was een schooljaar om niet snel te vergeten.
Voor het eerst in de geschiedenis van het
Praktijkonderwijs mogen we van Minister Slob het diploma
Praktijkonderwijs uitgeven aan onze geslaagde
examenkandidaten. Helaas gooit het Coronavirus roet in
het eten om dit uitgebreid te vieren samen met familie en
vrienden op de schoolverlatersavond op onze school. We
zijn op zo’n avond met het complete team aanwezig; van
conciërge en administratrice tot docent en directeur. We
zijn samen verantwoordelijk voor een succesvolle
schoolloopbaan van onze leerlingen en vieren dat succes
graag met elkaar.
Maar het Coronavirus vraagt om een ander aanpak.
Dus de school komt bij de leerlingen thuis!
De mentoren komen het diploma/getuigschrift/verklaring
persoonlijk bij onze geslaagde en/of schoolverlatende
leerlingen thuis brengen en zij maken er een feestelijk
moment van.

Dit is de zesde nieuwsbrief van
schooljaar 2019-2020 die per e-mail
aan u wordt verstuurd.
Wijzigt uw e-mailadres, geef dit dan
door aan de mentor. Heeft u geen
e-mailadres, dan krijgt u de
nieuwsbrief via uw zoon/dochter
mee naar huis.
De nieuwsbrief kunt u altijd
nalezen op onze website:

Op 16 maart 2020 sloten de scholen voor voortgezet
onderwijs. Dat was voor iedereen wennen. Een school
zonder leerlingen, dat kennen we alleen in
vakantieperiodes. Leraren moesten onderwijs op afstand
gaan geven. Leerlingen moeten thuis lessen volgen en
huiswerk maken. Ouders moesten bijspringen en werden
de thuisdocent. Een hele vreemde periode.
We waren verheugd dat we weer open mochten op
dinsdag 2 juni 2020. We waren heel blij om onze
leerlingen weer te kunnen zien na 11 weken afwezigheid
en naar hun verhalen te luisteren.
Op school is nu het anders, we moeten ons aan de 1,5
meter afstand houden, we moeten onze handen goed
wassen, we mogen geen handen schudden, leerlingen
moeten de pauzes in hun klas houden, de kantine is niet
open. Het was helaas niet mogelijke alle klassen tegelijk
te ontvangen, want dan konden we ons niet houden aan
de 1,5 meter afstand.
De leerlingen hebben zich heel netjes aan het protocol
gehouden en dat vinden we een groot compliment waard!
We hebben gelukkig nog een paar fijne weken gehad met
onze leerlingen. We zien uit naar augustus als alle
leerlingen weer tegelijkertijd op school mogen komen.
We willen ouders/verzorgers en leerlingen heel hartelijk
danken voor de prettige samenwerking in deze periode.
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Opbrengsten 2019-2020

Uitstroom 2019-2020

Branche-Certificering diploma’s

Dit schooljaar zijn er 21 leerlingen van onze
school uitgestroomd naar arbeid, een
vervolgopleiding of een ander traject.

Voor leerlingen in fase 3 bieden we
certificeringsprogramma’s aan die door de
branche erkend worden in de vakken:
 Horeca-assistent
 Facilitair/Schoonmaak
 Winkelmedewerker
 VCA
We bieden ook een schoolcertificaat aan bij
het vak:
 Techniek Breed
Dit zijn het aantal geslaagden van
schooljaar 2020-2021

Uitstroom 2019-2020

Aantal

Diploma Praktijkonderwijs

13

Getuigschrift Praktijkonderwijs

6

Verklaring Praktijkonderwijs

2

Uitleg:
Diploma Praktijkonderwijs

Branche erkend
diploma

Aantal

Horeca-assistent
BAS-KAS

4

Facilitair/Schoonmaak in
de Groothuishouding

5

Gelijkwaardig aan diploma (positieve uitstroom)
en werd verstrekt voor 12-3-2020.

Winkelmedewerker KCH

9

Verklaring Praktijkonderwijs

B-VCA certificaat

3

Schoolcertificaat

Aantal

De school voor Praktijkonderwijs is verplicht om
aan leerlingen, die geen diploma behalen, een
Verklaring Praktijkonderwijs uit te reiken als
voldaan is aan de minimumeis voor
onderwijsdeelname.

Techniek breed

8

Diploma kan pas verstrekt worden na 12-3-2020.
Toen is het examenreglement vastgesteld door
de Medezeggenschapsraad van onze school.
Getuigschrift Praktijkonderwijs

We feliciteren onze leerlingen van harte met
het behalen van hun diploma, getuigschrift en
verklaring en we wensen hen veel succes in de
toekomst. We zijn enorm trots op deze
geweldige prestatie!

Een beperkte groep leerlingen kan naar de
Entree-opleiding van het MBO.
In samenwerking met het VISTA College
(MBO) bieden wij de VOORdeel & VERVOLG
Entree-opleiding intern aan. Dat wil zeggen
dat de leerlingen het basisgedeelte behalen op
ons Praktijkonderwijs en dan doorstromen
naar de beroepsprofielen bij het VISTA
College.

Entree opleiding

Aantal

VOOR-deel/Entree
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Proficiat met dit mooie resultaat!
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Laatste schooldag lessen en stages

Teruggave ouderbijdrage 2019-2020

Woensdag 8 juli 2020 is de laatste schooldag
en de laatste stagedag. Vanaf donderdag 9 juli
2020 zijn er geen lessen en stage meer.

U heeft voor schooljaar 2019-2020 de
ouderbijdrage van € 52,00 voldaan.
We hebben daar dit schooljaar de volgende
activiteiten van uitgevoerd: talentweek,
kerstbrunch, carnaval en een bijdrage in
spulletjes voor in de klas tijdens Coronatijd.
Ook is er een feestpakketje verzorgd voor
onze schoolverlaters, omdat ze hun gezellige
avond waarop diploma’s worden uitgereikt,
moeten missen.

IOP-gesprekken einde schooljaar
Vanwege het Corona-protocol mogen de
ouders/verzorgers niet op school komen.
Daarom voeren de mentoren met u als
ouders/verzorgers telefonisch het IOPgesprek.
Omdat het IOP wettelijk verplicht ondertekend
moet worden door de leerling,
ouders/verzorgers en school wordt het IOP
mee naar huis gegeven ter ondertekening.
Voordat de zomervakantie begint moet het
ondertekende IOP weer op school aanwezig
zijn.
We vragen aan u om uw zoon/dochter hierin
te ondersteunen en het ondertekende IOP
mee te geven voor school.

Helaas kan de leukste activiteit dit schooljaar,
namelijk onze schoolreis naar de Efteling, niet
doorgaan. Dat vinden wij ontzettend jammer,
vooral voor onze leerlingen die zich hier op
verheugd hadden. Het personeel had er
overigens ook veel zin in en zij vinden het net
zo spijtig.

Afscheid collega
Na 22 jaar werken in het Praktijkonderwijs
gaan we afscheid nemen van onze
gewaardeerde en geliefde collega mevr.
Annie Op den Kamp.
Mevr. Op de Kamp is onze collega die het vak
Facilitaire dienst op de kaart heeft gezet in het
Praktijkonderwijs. Daarnaast is zij ook
opleider van een certificeringsklas
Schoonmaak.
Mevr. Op den Kamp had oog voor de
leerlingen, oprechte belangstelling en was
zeer betrokken bij school.
Het was een voorrecht om haar als collega in
ons team te hebben.
We zullen haar dan ook zeer gaan missen.
Mevr. Op den Kamp gaat samen met haar
echtgenoot van haar pensioen genieten.

We vinden het daarom fair om het bedrag,
wat we hiervoor gereserveerd hadden, aan u
terug te betalen. Het gaat om een bedrag van
€ 35,00. Dit geldt ook voor de ouders die
apart voor deze mentoractiviteit betaald
hebben.
U krijgt hier een aparte brief over van school.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar
vragen wij u om de ouderbijdrage voor
schooljaar 2020-2021 van € 52,00 te voldoen.
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Medezeggenschapsraad

Start Schooljaar 2020-2021

Waarom een medezeggenschapsraad voor
onze school?

Voor de leerlingen start de school weer op
maandag 24 augustus 2020.

Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs is
ieder bevoegd gezag (bestuur) verplicht om
voor de MR van een school (Praktijkonderwijs)
en voor de Gemeenschappelijke MR (DaCapo)
een reglement en statuut vast te stellen om op
deze wijze de rol van personeel, ouders en
leerlingen op school vast te leggen. Dit noemt
men de bevoegdheden.
De
Medezeggenschapsraad
Praktijkonderwijs bestaat uit:

van

Leerlingen van fase 1 worden op maandag
24 augustus 2020 van 11.00 uur tot 12.15 uur
op school verwacht om hun lesrooster op te
halen en schoolaangelegenheden te bespreken
met hun mentor.
Leerlingen van fase 2 en fase 3 (stage)
worden maandag 24 augustus 2020 van 11.30
uur tot 12.45 uur op school verwacht om hun
lesrooster op te halen en schoolaangelegenheden te bespreken met hun
mentor.

het

Personeel:
Mevr. Op den Kamp, voorzitter-aftredend

De lessen beginnen op woensdag 26
augustus 2020 en zijn dan van 8.30-12.30
uur, deze lestijden gelden voor de rest van de
week, dus tot en met vrijdag 28 augustus
2020. Ouders/verzorgers dienen zelf het
leerlingenvervoer te informeren over de
gewijzigde lestijden.

Mevr. Boei, secretaris
Dhr. Grondijs, lid en afgevaardigde GMR
Ouders:
Mevr. Schlösser
Dhr. Vaessen

De school is telefonisch bereikbaar vanaf
donderdag 20 augustus 2020.
Deze informatie over het nieuwe schooljaar
vindt u vanaf 20 augustus 2020 op onze
website: www.dacapokijktnaarmij.nl

Dhr. Prevoo, afgevaardigde GMR
In
goed
overleg
zijn
verschillende
bevoegdheden van de MR toegekend aan de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad.

Schoolbenodigdheden zelf aanschaffen:

In de opsomming van bevoegdheden van de
oudergeleding komen we onder andere de
volgende onderwerpen tegen:
●
●
●
●
●

●
●

●

Vanaf de eerste lesdag dienen de leerlingen
deze zaken bij zich te hebben:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

de vrijwillige ouderbijdrage
beleid m.b.t. de voorzieningen voor
leerlingen op de locatie
vaststellen van de schoolgids
verandering van de grondslag van
de school
de onderwijstijd (uren waarop
leerlingen
onderwijs
kunnen
krijgen)
faciliteitenregeling
beleid m.b.t. de uitwisseling van
informatie tussen bevoegd gezag
en ouders
beheersbaar
houden
van
de
schoolkosten.

o

tas of rugzak/ geen plastic draagtas
agenda
usb-stick en oordopjes/headset
etui met schrijfmaterialen
liniaal
klapper
collegeblok
tabbladen
werkschoenen met stalen neuzen
verplicht in de praktijkvakken
gymkleding

We wensen ouders/verzorgers en leerlingen
een fijne en onbezorgde zomervakantie.
Team Praktijkonderwijs

Ook dit schooljaar hebben alle MR-leden hun
werkzaamheden weer ten volle uitgevoerd ten
faveure van de school.
Onze hartelijke dank hiervoor.
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JULI 2020
MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

1 Lesdag

2 Lesdag

3 Lesdag

4

5

6 Lesdag

7 Lesdag

8 Laatste
lesdag en
stages

9 Geen
lessen en
stages

10 Geen
lessen en
stages

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Augustus 2020
MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Start
schooljaar.
Roosters
ophalen en
mentoractiviteit

25 IOPgesprekken

26 Les tot
12.30 uur en
IOPgesprekken

27 Les tot
12.30 uur en
IOPgesprekken

28 Les tot
12.30 uur en
IOPgesprekken

29 Les tot
12.30 uur en
IOPgesprekken

Vriendelijke groet, namens Team Praktijkonderwijs
Dory-Anne van de Weem, directeur
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