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KORTE MEDEDELINGEN 

Onderwerp Mededeling 

Namens het gehele 
team 

 

Planning laatste 
schoolweken voor 
de leerlingen die 
Pro-examen doen 

- Donderdag 9 juni  

Inleveren examenportfolio’s bij de examencommissie  

 

- Vrijdag 10 juni  

Laatste reguliere lesdag voor leerlingen die Pro-examen doen 

* De examenportfolio’s worden gecontroleerd door de 

examencommissie  

 

- Maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni  

* Alle leerlingen die Pro-examen doen worden uitgenodigd om het 

examen te oefenen op school. Een schema hiervoor volgt. 

* Wanneer de examencommissie heeft geconstateerd dat het 

examenportfolio niet in orde is of niet volledig, dan worden er met de 

betreffende leerlingen deze week afspraken gemaakt om het af te 

maken. Wanneer het examenportfolio niet af is in die week, mag de 

leerling geen examen doen. 

* Uitnodigingen voor het Pro-examen worden verstuurd.   

 

- Maandag 20 juni  

* Alle leerlingen die Pro-examen doen zijn vrij 

 

- Dinsdag 21 juni  

* Pro-examen. Een uitnodiging hiervoor heeft de leerling ontvangen via 

de post. Het is belangrijk dat de leerlingen een kwartier voor de start 

van het examen aanwezig zijn op school.  

* De leerlingen krijgen tussen 15.30 en 16.30 te horen of ze geslaagd 

zijn voor het examen.  

 

Vanaf woensdag 22 juni zijn de leerlingen vrij.  

 

De diploma-uitreiking staat gepland op donderdag 30 juni.  



Planning laatste 
schoolweken voor 
de reguliere U-fase 
leerlingen (de 
leerlingen die op 
school blijven) 

Omdat de leerlingen die Pro-examen doen een ander programma volgen zullen 

de reguliere leerlingen samengevoegd worden vanaf maandag 13 juni t/m 

vrijdag 1 juli.   

- Maandag 13 juni / 20 juni & 27 juni    van 08.45 – 12.00 

Klassen U1 + U3 + U4 

Lokaal: 9 

Docenten: Mevrouw Hart & Meneer van Dalen 

 

- Dinsdag 14 juni & 28 juni     van 08.45 -12.00 

Klassen U1 + U2 + U3 

Lokaal 9 

Docenten : Meneer van Dalen  

 

Op dinsdag 21 juni zijn deze leerlingen vrij i.v.m. de Pro-examens 

 

- Woensdag 15 juni / 22 juni & 29 juni     van 12.30 – 15.30 

Klassen U2 + U5 + U4 

Lokaal 9  

Docent Mevrouw Hart  

 

- Donderdag 16 juni / 23 juni & 30 juni     van 08.45 – 12.00 

Klassen U5  

Lokaal 9  

Docent : Meneer de Lima 

 

- Vrijdag 17 juni / 24 juni & 1 juli          van 08.45 – 12.00 

Klassen U1 + U3 + U4 + U5 

Lokaal 9  

Docenten Meneer van Det en meneer van Rhijn 

 

Alle stages gaan gewoon door t/m 1 juli  

 

Het programma voor maandag 5 juli zal in een later stadium met u gedeeld 

worden. Op dinsdag 5 juli start de zomervakantie voor onze leerlingen.   

Definitieve keuze 
uitstroomrichting 
voor de leerlingen 
uit de O-fase 

Alle leerlingen uit de O-fase (3e leerjaar) hebben in de week na de meivakantie 

een voorlichting gehad over de uitstroomrichtingen in de bovenbouw. Naar 

aanleiding van deze voorlichting, advies van de mentor en het advies wat u als 

ouder heeft besproken met uw kind, hebben de leerlingen afgelopen week een 

definitieve keuze doorgegeven aan hun mentor.  

Op dinsdag 31 mei zullen alle mentoren en praktijkdocenten hierover nog een 

laatste vergadering hebben. Het kan zo zijn dat er in deze vergadering nog 

twijfels naar voren komen over de gekozen uitstroomrichting. Mocht dit zo zijn 



dan wordt er nog een extra gesprek gepland met de mentor, leerling en 

ouders.  

Praktijkvak 
voorkeursvakken 2e 
jaars B fase 
leerlingen 

Het 3e leerjaar noemen wij het oriëntatie jaar.  

De leerlingen zullen er steeds meer achter komen welke praktijkvakken zij goed 

kunnen en wat zij nog moeten leren om in de U fase een uitstroomrichting te 

kiezen. In het 3e jaar volgen de leerlingen daarom niet meer alle 

praktijkvakken. Er komen 2 momenten waarop de leerlingen hun voorkeur voor 

4 praktijkvakken aangeven. Het eerste moment is aan het einde van leerjaar 2.  

De praktijkdocenten hebben voorlichting gegeven aan de 2e jaars leerlingen. Zij 

hebben uitgelegd wat de leerlingen gaan leren in het 3e jaar en in welke 

richting zij zoal kunnen uitstromen.  

De ouders krijgen van ieder vak uitleg in een folder zodat zij thuis de vakken 

kunnen bespreken.  

De docenten van het 3e leerjaar zullen dan een indeling maken van welke 3 

praktijkvakken de leerlingen het eerste half jaar zullen volgen en welke 

praktijkvakken het 2e half jaar. 

Ivio Tot vorig schooljaar hebben wij gewerkt met Ivio examens. We zijn hiermee 

gestopt. 

Op het moment dat we met IVIO-examens werkten, waren er minder 

mogelijkheden voor leerlingen binnen het praktijkonderwijs om hun niveau aan 

te tonen.  De leerlingen konden toen met de IVIO-deelcertificaten laten zien, 

welk niveau van Nederlands, rekenen en Engels zij beheersten.  

Inmiddels is het Praktijkonderwijs enorm ontwikkeld: de methodes zijn 

veranderd, we proberen leerlingen, die dit kunnen, op 1F niveau te krijgen en 

kunnen met de toetsen van Studiemeter aantonen welk niveau de leerlingen 

beheersen. We werken ondertussen ook met branchegerichte certificaten, die 

we nog gaan uitbreiden en we hebben een Entree-opleiding in huis.  

IVIO-examens hebben dan minder toegevoegde waarde. Ook is er inmiddels 

een Praktijkonderwijs diploma.  

Allemaal ontwikkelingen waardoor we kritisch zijn gaan kijken naar de IVIO-

examens, die voor ouders ook extra kosten met zich meebrengen. 

We hebben daarom besloten om te stoppen met het afnemen van de IVIO-

examens.  

Plantenmarkt 

 

 

Op woensdag 11 mei hebben leerlingen uit de onderbouw geholpen bij de jaarlijkse 

plantenmarkt van onze school. De leerlingen hebben hard gewerkt en veel plezier 

gehad. De pret werd nog vergroot door de geboorte van twee kleine geitjes in de 

ochtend. Ook de bezoekers waren erg tevreden; er zijn niets dan complimenten 

uitgedeeld – en door de gulle gevers wat fooi. Van de fooienpot hebben de leerlingen 



een lekkere wafel- en pannenkoeklunch gebakken. We kijken samen terug op een 

geslaagde dag en hebben nu al zin in volgend jaar! 

 

 

I-pads en lezen Het lezen van boeken vinden wij op school heel belangrijk. 

Wij stimuleren het lezen door iedere dag in de klas te lezen.  

Leerlingen kunnen een boek uit onze bibliotheek lenen.  

In de B klassen doen we ook mee met projecten van de Zoetermeerse bibliotheek. 

Wilt u hier meer over lezen? Kijk dan op: Waarom (debibliotheekopschool.nl) 

Nu al onze leerlingen een ipad hebben, zouden wij het fijn vinden als alle leerlingen 

gratis lid worden van de bibliotheek.  

Zij kunnen met hun lenersnummer en de app Online bibliotheek gratis boeken lezen 

en luisteren op hun ipad. Zie ook:  Stap voor stap door de online Bibliotheek-app 

Een abonnement is gratis voor jeugd t/m 17 jaar. 

  

Hoe kunnen de leerlingen lid worden? 

Inschrijven kan op 2 manieren. 

-  online via: Inschrijven als bibliotheeklid (hostedwise.nl). Daarna moet 

de leerling zijn/haar id-bewijs bij de inschrijfbalie van de bibliotheek 

laten zien. 

-  Inschrijven bij de inschrijfbalie. Neem je id-bewijs mee. 

Adres:  

Forum Zoetermeer 

Stadhuisplein 1 

 

https://www.debibliotheekopschool.nl/waarom.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app/stap-voor-stap.html
https://probiblio2.hostedwise.nl/wise-apps/forms/6040/subscription/member/I072/new/


Andere woonplaats dan Zoetermeer?  

Voor Den Haag : Jeugdpas aanvragen (bibliotheekdenhaag.nl) 

Voor Bleiswijk, Berkel, Pijnacker, Nootdorp en Bergschenhoek: Online lid worden 

(bibliotheekoostland.nl) 

Voor Boskoop : Abonnementen (bibliotheekrijnenvenen.nl) 

In de vestiging van de bibliotheek kunt u altijd terecht met vragen. 

Als de leerling vervolgens de inloggegevens mee naar school neemt, dan helpen wij 

met het aanmelden in de app. 

Boeken lenen via de app is gratis. De boeken worden klaargezet op de digitale 

boekenplank en kunnen niet te laat worden ingeleverd. Er kan dus geen boete 

ontstaan. Dat kan alleen als er échte boeken in de bibliotheek worden geleend. 

 

 

Op 11 juni organiseren verschillende bedrijven in samenwerking met de gemeente een 

jongeren festival op de markt en rond de Dobbe.  

Alle activiteiten zijn helemaal gratis.  Denk aan: suppen, duiken DJ en dans workshops, 

kickbox, straatvoetbal etc. 

Jongeren die mee willen doen,  kunnen zich aanmelden via onderstaande site: 

  

https://www.komerbijzoetermeer.nl/ 

 

Stichting Leergeld Bij Leergeld beginnen we in mei met de communicatie over de voorzieningen die 

ouders voor hun kinderen kunnen aanvragen. Hieronder valt ook het aanvragen van 

een laptop of een bijdrage voor een specifiek type laptop/device dat een school 

verplicht kan stellen. Om onze gezinnen zo goed mogelijk te informeren, is het voor 

ons fijn als we per school weten welke regelingen er gelden omtrent de 

laptops/devices. Is er een specifiek type verplicht? Zo ja, moeten leerlingen dit zelf 

aanschaffen of verloopt dit via een leverancier als Rentcompany of Schoolcampus? 

Zou u mij in een mailtje kunnen sturen met daarin de regeling op uw school voor 

schooljaar 2022-2023? 

  

Daarnaast: de vergoeding die ouders met een krappe portemonnee voor een 

specifieke device bij Leergeld kunnen aanvragen, moet ingediend worden voordat de 

device wordt besteld bij de Rentcompany of Schoolcampus. Is er een mogelijkheid om 

dit via de nieuwsbrief van uw school te communiceren met de ouders van uw 

leerlingen? Zo kunnen we samen meer kinderen aan een leerdevice helpen. Meer 

informatie over de voorzieningen van Leergeld vindt u op www.elkkinddoetmee.nl. 

 

 

Schoolregels  - Fietsen staan in de fietsenstalling 

- Geen jassen/ petten in de school  

https://www.bibliotheekdenhaag.nl/word-lid/jeugdpas-aanvragen.html
https://www.bibliotheekoostland.nl/contact/online-lid-worden.html
https://www.bibliotheekoostland.nl/contact/online-lid-worden.html
https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl/Service/abonnementen.html
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.komerbijzoetermeer.nl%2F&data=05%7C01%7Cl.eversteijn%40ssvoz.nl%7C65e4af6d188a4a7dedf808da37ee8437%7Cd7b4fa36b4524dd496e16d63f0b01c26%7C0%7C0%7C637883794807679029%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OfY6uSdt2zyWnSuNIylShlTTZtKgnzPvaUfFr2X%2F1as%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.elkkinddoetmee.nl%2F&data=05%7C01%7Ch.vanbeek%40ssvoz.nl%7Cf55762d8e49a41cdd74b08da38f683df%7Cd7b4fa36b4524dd496e16d63f0b01c26%7C0%7C0%7C637884928669351467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4aKAKzEzWhaV7coPRFuLuFJpA10mWwan%2FoJFm7t0vpU%3D&reserved=0


- 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 

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 of leerlingen 

die de school gaan verlaten. 

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) 

 

Dinsdag 14 juni en woensdag 

15 juni 

Praktijklessen stoppen om 15 uur i.v.m. Rapportbesprekingen 

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) 

24 juni  - Sportochtend  

- Schoolfeest (20.00 – 24.00) 

28 juni  kennismaking nieuwe mentor (schooljaar 2022 – 2023) en kennismaking nieuwe 

eerstejaars leerlingen 

30 juni  Diploma uitreiking MBO + Pro 

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


4 juli  Laatste lesdag alle leerlingen  

6 juli t/m 21 augustus  ZOMERVAKANTIE  

 

 

 

 


