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KORTE MEDEDELINGEN 

Onderwerp Mededeling 

Van het voltallige 
team 

 

Samenwerken op 
het Praktijkcollege 
Zoetermeer 

Wij hechten belang aan normen en waarden, daarom staan iedere ochtend 

teamleiders en de directeur bij de voordeur om uw zoon of dochter welkom te 

heetten en een fijne dag toe te wensen.   

Corona Na 2 jaren waarin we steeds weer rekening moesten houden met 

veranderende maatregelen, zijn we nu blij dat we na de vakantie geen 

mondkapjes meer hoeven te dragen en de meeste maatregelen verdwijnen.  

Maar… Corona is nog niet weg. Ventileren en handhygiëne blijft belangrijk. 

Leerling en docent houden 1,5 m afstand, voor zover mogelijk en als daar om 

gevraagd wordt. Zelftesten, 2x per week,  blijft een advies. De testen zijn op 

school verkrijgbaar.   

Omdat we merken dat leerlingen niet regelmatig een zelftest doen, en ook niet 

bij klachten,  vragen wij de leerlingen een zelftest te doen, ook op school.  Bij 

een positieve zelftest belt school naar huis en  gaat de leerling 5 dagen in 

quarantaine. Ook laat de leerling zich testen bij de GGD (0800-1202). Na 24 uur 

klachtenvrij te zijn, mag de leerling weer naar school. 

We hopen dat er zo steeds minder besmettingen zullen komen en we langzaam 

aan ook weer de leuke dingen met elkaar kunnen oppakken zoals het feest 

voor de opening van ons gebouw en onze schoolreis met alle leerlingen en 

collega’s  naar de Efteling. 

Wij bedanken onze leerlingen, ouders en collega’s in ieder geval ieder voor de 

medewerking de afgelopen jaren.  

 

IDB gastlessen Onze B en O leerlingen hebben vorige week een gastles gekregen van Stichting 

IDB: Inclusie & discriminatiebestrijding. De les ging over respect en sloot aan op 

de lessen die gegeven worden bij Burgerschap. 

Voor meer informatie over Stichting IDB zie ook: https://stichtingidb.nl/ 

https://stichtingidb.nl/


7 t/m 10 maart  
lessen tot 15.15  

Van 7 maart t/m 10 maart zullen de lessen maximaal tot 15.15 uur doorgaan 

i.v.m de rapportgesprekken die gevoerd zullen worden.  

 

Voorlichting 
uitstroomprofielen 
3e leerjaar  

17 maart 2022 

- inloop 18.45 

- start 19.00 

Op 17 maart zal er een voorlichting georganiseerd worden op school voor de 

ouders van de leerlingen uit het 3e leerjaar. Deze voorlichting zal gaan over de 

overstap naar de bovenbouw en wat deze overstap allemaal inhoudt. 

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: 

- Van schoolplicht naar kwalificatieplicht  

- Stage 

- Uitstroomprofielen  

- Branchecertificaten 

- Doorleren op het MBO 

- Ondersteuning gemeente en UWV 

 

Mocht u als ouder geïnteresseerd hierin zijn, dan kunt u zich hiervoor opgeven 

bij de mentor van uw zoon/ dochter.  

De inloop is vanaf 18.45 uur met koffie en een gebakje. Om 19.00 uur zullen we 

starten met voorlichting. Deze voorlichting zal gegeven worden door de 

teamleider van bovenbouw, mevrouw B. Schouls. Mocht u vooraf al vragen 

hebben, dan kunt u een mail sturen naar b.schouls@ssvoz.nl. 

 

Ipads Na de voorjaarsvakantie gaan de leerlingen voor het eerst kennis maken met 

de wonderlijke wereld van de Ipad        

Gelukkig hebben alle collega's scholing gehad, waardoor zij uw zoon of dochter 

uitstekend door het oerwoud van de apps kunnen loodsen. 

Zoals u al eerdere heeft kunnen lezen: de Ipads zijn eigendom van school en 

blijven op school. Het gebruik van de Ipad is volledig kostenloos! 

 

Schoolregels  - Fietsen staan in de fietsenstalling 

- Geen jassen/ petten in de school  

- Er mogen geen elektrische steps / E-bikes mee de school in 

- Niet roken op het plein of rond de school 

- Geen energydrankjes in de school 

Bereikbaarheid  Naast het directe contact met de mentor zijn we ook bereikbaar op 079-
3512512 of via het volgende emailadres info@praktijkcollegezoetermeer.nl Als 
u mailt wilt u dan altijd de klas en de naam van uw zoon/dochter vermelden?  
 

Lesvrije dagen Op de website kunt u regelmatig nieuws vinden. Daarnaast zijn hier ook alle 
vakanties en roostervrije (mid)dagen van dit schooljaar vinden. 
 

 

mailto:info@praktijkcollegezoetermeer.nl
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/jaarprogramma/


BELANGRIJKE DATA 

25 februari t/m 6 maart  Voorjaarsvakantie 

21 t/m 27 maart  Oudergesprekken  

28 maart t/m 1 april  - Voorlichting praktijk keuzevakken leerjaar 2 

- Voorlichting uitstroomprofielen leerjaar 3 

4/ 5/ 7 april  Entree examens Nederlands: spreken en gesprekken  

14 april  Naar de Efteling met de gehele school 

15 april  Goede vrijdag : alle leerlingen zijn vrij 

18 april  2e paasdag : alle leerlingen zijn vrij 

25 april t/m 6 mei  Mei vakantie : alle leerlingen zijn vrij 

7 mei  Entrée examen Nederlands : schrijven  

10/ 12/ 13 mei  Entree examens : Ondernemend gedrag  

16 mei t/m 19 mei  Stageweek 3e leerjaar (O-fase) 

16 mei  Entree examen: Rekenen 

23 mei  Studiemiddag : alle leerlingen zijn om 12.00 vrij/ stages gaan gewoon door 

27 mei  Studiedag : alle leerlingen zijn vrij 

30 mei  Studiemiddag: alle leerlingen zijn om 12.00 vrij/ stages gaan gewoon door 

6/7 juni  Pinksteren : alle leerlingen zijn vrij 

9 juni  Alle leerlingen die deelnemen aan het Pro-examen leveren hun examendossier in 

10 juni Laatste lesdag voor de leerlingen die deelnemen aan het Pro-examen 

13 t/m 17 juni  Pro-examenkandidaten oefenen het Pro-examen (aangepast programma) 

17 juni  Laatste stagedag voor leerlingen die deelnemen aan het Pro-examen 

20 t/m 24 juni  Oudergesprekken  

21 juni  Pro-examen (uitnodigingen volgen) 



28 juni  kennismaking nieuwe mentor (schooljaar 2022 – 2023) 

30 juni  Diploma uitreiking MBO + Pro 

1 juli  Laatste les- en stagedag leerlingen 4e leerjaar 

5 juli  Laatste lesdag alle leerlingen  

6 juli t/m 21 augustus  ZOMERVAKANTIE  

 

 

 

 


