
Nieuwsbrief Praktijkcollege Zoetermeer   

Vrijdag 22 april 2022 

KORTE MEDEDELINGEN 

Onderwerp Mededeling 

Namens het gehele 
team 

 

Lasercutter  Sinds deze week staat er een lasercutter bij het arbeidstrainingscentrum. Een 

lasercutter kan materialen met een laser zeer nauwkeurig snijden. Het kan 

gebruikt worden voor zeer uiteenlopende materialen en doeleinden. Zo kan je 

met deze machine ook graveren. De leerlingen zijn er al enthousiast mee aan 

de slag gegaan. Hieronder een voorbeeld van het resultaat.  

 

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 en O fase werken inmiddels met de ipads. Het is fijn dat 

iedere leerling een eigen ipad heeft. Niet iedere leerling heeft de oordopjes 

meer die zijn uitgedeeld. We zien graag dat iedere leerling zijn eigen oordopjes 

bij zich heeft. Kunt u thuis bespreken dat de leerling, net als een pen, ook 

oordopjes meeneemt? 

Efteling  Vorige week donderdag zijn wij met de gehele school naar de Efteling geweest. 

Wat een fantastische dag! Mooi weer, wat een gezelligheid en wat hebben 

genoten! 

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 

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

9 mei  Entree examens 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 

 

- B-fase (2e leerjaar) geven de definitieve keuzes door voor de praktijkvakken 

die ze willen gaan volgen in de O-fase (3e leerjaar) 

16 mei  Rekenexamen Entree 

23, 24, 25 mei  

 

O-fase (3e leerjaar) geven de definitieve keuze door voor de uitstroomrichting in de 

bovenbouw 

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

27 mei  Studiedag : alle leerlingen zijn vrij / stages gaan gewoon door 
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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) 

- Leerlingen waarvan het examenportfolio niet goedgekeurd is kunnen in 

deze week de ontbrekende stukken afmaken 

- Voor de niet schoolverlatende leerlingen of examenkandidaten geldt een 

aangepast rooster (informatie volgt) 

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

20 t/m 24 juni  Oudergesprekken (B-fase/ O-fase) 

21 juni  - Pro-examen (uitnodigingen volgen) 

- Niet schoolverlatende leerlingen hebben deze dag vrij i.v.m. het Pro-

examen (informatie volgt) 

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  

 

 

 

 


