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Weet u nog dat we een hele lange tijd met mondkapjes hebben mogen lopen. 

Wat een rare tijden waren dat. Iedere dag stonden we bij de deur om onze 

leerlingen bij de deur te verwelkomen om te vragen: ‘waar is je mondkapje?’ 

Tot onze grote verbazing was dan relatief vaak het antwoord: ‘heb ik niet bij 

mij’ of ik ben het vergeten’. Gelukkig was de school in staat om in dit soort 

situaties de reddende engel te zijn. Helaas waren we erg vaak de engel, daarom 

hadden we besloten om een kleine bijdrage te vragen op het moment dat 

iemand zijn mondkapje vergeten was. Gelukkig hoeven we nu geen 

mondkapjes meer te dragen, maar hadden we nog wel het potje met 

mondkapjesgeld. We hebben iedere keer gezegd dat we dit geld aan een goed 

doel zouden schenken en dat is nu gebeurd. De Oekraïne kan op dit moment 

ons geld goed gebruiken en daarom hebben het geld overgemaakt aan Giro 

555.  

Nieuwe 
aanmeldingen  

Met trots kunnen we u melden dat we alweer een behoorlijk aantal nieuwe 

leerlingen mogen ontvangen het volgende schooljaar.   

 

Op dit moment staat de teller op 58.  

 

Dit betekent dat we nog maar weinig beschikbare plekken hebben, want ons 

maximum is 64.  

Plantenmarkt   

 

Op woensdag 11 mei organiseren wij als 

school van 09.00 uur tot 15.00 uur 

wederom een plantenmarkt!  

 

U kunt hier onder andere mooie petunia's, 

geraniums, fuchsia's, vlijtige liesjes en 

verbena's kopen.  

 

U bent van harte welkom aan het van 

Doorneplantsoen 1B.  

 

IPads Alle leerlingen van de B fase hebben vorige week hun iPad gekregen. Daar zijn 

we blij mee. 



De O fase is de volgende groep die hun iPad zal krijgen. 

Workshops B fase 
leerlingen  

Omdat de Coronamaatregelen nagenoeg allemaal vervallen zijn , kunnen wij de 

workshops in de B fase weer gaan aanbieden zoals we gewend zijn. 

De docenten maken een wisselend aanbod en de leerlingen kiezen een 

workshop. De B leerlingen zitten op dat moment door elkaar, bij de workshop 

die zij gekozen hebben.  

De workshops eindigen op donderdag om 15:30 uur. 

Kantine In de kantine wordt gratis water met een smaakje aangeboden. Mevrouw 

Groen en de stagiaires uit de 2e jaars klassen proberen momenteel uit wat 

lekkere smaken zijn. Dit doen zij door bij het water verschillende soorten fruit 

en munt te doen. Zo stimuleren wij het drinken van water! 

Efteling donderdag 
14 april  

Op donderdag 14 april zullen wij met de gehele school naar de Efteling gaan.  

 

U ontvangt hier als ouder op maandag 11 april nog een extra informatiebrief 

over van ons.  

 

Voor nu is het alvast handig om te weten dat we de leerlingen om 08.30 uur op 

school verwachten en dat wij de Efteling om 18.00 uur zullen verlaten. Dit alles 

houdt in dat wij rond 19.30 uur weer verwachten op school te zijn.  

 

Het is overigens een verplichte lesdag.  

Start eerste 
examens Entree  

Op maandag 4 april zullen onze entree klassen starten met de eerste examens. 

Het onderdeel Nederlands: spreken & gesprekken zal worden geëxamineerd. 

Langs deze weg wensen wij al onze studenten heel veel succes!!  

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. 
 

 

BELANGRIJKE DATA 

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

- Voorlichting uitstroomprofielen leerjaar 3 

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


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 20 mei  Stageweek 3e leerjaar (O-fase) 

De leerlingen lopen stage op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

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  

 

 

 

 


