Welkom op het
Prakt�kcollege Zoetermeer!
Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Daar
gaat het om op onze school. Vind je iets lastig,
dan helpen we je stapje voor stapje vooruit. Zo
ontdek j� dat er veel meer in jou zit dan je denkt.
Ons onderw�s sluit aan b� de arbeidsmarkt van
morgen. Zo ben j� klaar voor een succesvolle
toekomst.

Een kleine school
De school is klein. Iedereen kent elkaar. Dit zorgt
voor een gezellige sfeer en een fijne leeromgeving.
We doen ons best om je goed te leren kennen. Zo
weten wat je talenten z�n en waar je moeite mee
hebt. Daar spelen we op in.

Samen
kunnen we
meer!
Een school voor doeners

Begeleiding door je mentor
De belangr�kste persoon in de school is je
mentor. Je mentor begeleidt je b� je leerproces.
Regelmatig heb je met en zonder je ouders/
verzorgers gesprekken over hoe het met je gaat. In
dit gesprek gaat het over deze drie thema’s:
•
•
•

Zelfbeeld: je weet wat je talenten z�n en waar
je moeite mee hebt.
Zelfvertrouwen: je gelooft in je eigen talenten
Zelfsturing: je kan steeds beter zelf
problemen oplossen

Je mentor geeft elke week een mentorles aan je
klas. In deze lessen gaat het over hoe je het beste
kunt leren en over omgaan met anderen.
De mentor let er ook op dat de sfeer in de klas
goed is en dat j� en je klasgenoten je fijn en veilig
voelen in de school. Als er iets is, kunnen j� en je
ouders/verzorgers alt�d b� je mentor terecht.

Ik haal
meer
uit mezelf

Zit je niet graag stil? Dat komt mooi
uit. B� ons ga je lekker veel doen. Juist
dan leer je ontzettend veel. Hoe pak je
die opdracht slim aan. Hoe werk je het
beste samen? En het allerleukst, alles wat
je hebt geleerd oefen je t�dens je stage b�
een echt bedr�f!
Vanaf de derde klas ga je stagelopen. Eerst
een dag of twee dagen per week en aan het
einde van je opleiding wel drie of vier dagen
per week. W� hebben veel contacten met
bedr�ven die stageplaatsten aanbieden. Zo
kun j� kiezen voor een plek die echt b� jou
past.
Je kr�gt ook lessen 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.

Je eigen leerroute
Op onze school heeft elke leerling een eigen
leerplan, j� dus ook. Jouw plan is gericht op
wat j� leuk vindt en waar je goed in bent. Zo
worden jouw talenten nog sterker. Drie keer
per jaar heb je met je ouders/verzorgers een
gesprek met je mentor. T�dens dit gesprek
wordt besproken hoe het met je gaat, wat
je nodig hebt om goed te kunnen presteren
en waar je de komende t�d aan gaat werken
(leerdoelen). Deze gesprekken vormen de
basis van jouw leerplan.

Jouw toekomst
Met jouw diploma ligt de toekomst voor je
open. Het bedr�fsleven staat te springen om
leerlingen uit het prakt�konderw�s. Alle
ervaring die je t�dens je stage hebt opgedaan
zorgt ervoor dat je nog beter bent voorbereid.
Wil je graag verder leren, dat kan ook. B�
ons op school is er de mogel�kheid om de
Entreeopleiding MBO niveau 1 te volgen
en het diploma te behalen. Samen met je
mentor en je ouders/verzorgers bepaal j�
hoe jouw toekomst eruit gaat zien.
Wil je na het behalen van je Prakt�kschooldiploma gaan werken? Dat kan ook, net
zoals werken en leren tegel�k!

Als je kiest
voor onze
school

Kom kennismaken!
School-in-bedr�f
J� en je ouders kr�gen een rondleiding door de school,
terw�l de lessen bezig z�n!
woensdag 19 januari
woensdag 9 februari
woensdag 16 maart

13:30 - 14:30 uur
13:30 - 14:30 uur
13:30 - 14:30 uur

Open Huis
vr�dag 28 januari
16:00 – 19:00 uur

Aanmelden
Wat fijn dat je kiest voor onze school! Je ouders/
verzorgers kunnen je aanmelden tot 1 april
2022. Het aanmeldformulier kan worden
aangevraagd of gedownload vanaf onze
website. Er kan telefonisch een afspraak worden
gemaakt voor een aanmeldgesprek:
079-3512512.

Wennen aan je nieuwe school
Als je op onze school bent geplaatst, nodigen
we je uit voor een kennismaking voor de
zomervakantie. 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.

Bericht over de plaatsing
Uiterl�k 6 weken na de aanmelding, nemen w�
contact op met jou en je ouders/verzorgers over
de plaatsing.

Vragen?
B� vragen over de aanmelding, toelating
of onze school, kunnen j� en je ouders/
verzorgers contact met ons opnemen via de
contactgegevens hieronder.

Prakt�kcollege Zoetermeer
Dr. J.W. Paltelaan 1
2712 RN Zoetermeer
079-3512512
info@prakt�kcollegezoetermeer.nl
www.prakt�kcollegezoetermeer.nl

J� ontdekt
dat er veel
meer in
jou zit!

