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De eerste periode zit er weer op! Na 9 weken wennen, weer in het ritme komen en hard 
werken gaan we weer genieten van een weekje herfstvakantie. 
Maandag 31 oktober zien we iedereen graag weer terug op school.  
 
 

MUP Op verschillende plekken in Zoetermeer worden gratis menstruatie producten uitgedeeld. 
De producten zijn bedoeld voor mensen die geen geld hebben om tampons en 
maandverband te kopen. Via een pagina in de krant en op internet zijn onder de rubriek ‘In 
de Buurt' de verschillende uitgiftepunten in Zoetermeer bekend gemaakt. Hierbij stond 
onze school nog genoemd onder de oude naam en op het oude adres.  

Met dit bericht willen we bekend maken dat onze school ook een MUP is. 

Kou Ons schoolgebouw is flink opgeknapt, de verwarming gaat aan, maar het kan soms toch 
best koud zijn omdat we ook blijven ventileren. We hebben op school fleecedekentjes 
aangeschaft zodat leerlingen en docenten als zij stil zitten een warm dekentje kunnen 
omslaan als zij het koud hebben. De afdeling AT gaat nog even onderzoeken of er een 
mooie tekst opgezet kan worden. 

Interne stage in kantine 
Praktijkfood 

Onze tweedejaars leerlingen lopen stage in de kantine. Hier leren de leerlingen onder 
begeleiding van mevrouw Groen gezonde broodjes klaar te maken en te verkopen. Ze 
rekenen zelf af met pin of contant geld. Ook helpen ze met het opruimen van de aula na de 
pauzes. 

Mevrouw Groen vult met de leerlingen ook een stageboekje in.  

De leerlingen die deze interne stage doen, volgen die dagen niet het gewone lesprogramma.  

 

Om een naam voor de kantine te bedenken, heeft mevrouw Groen een prijsvraag uitgezet. 

De meeste stemmen kreeg de naam die Henok  bedacht: Praktijkfood. 

Gefeliciteerd Henok! 

 

Restaurant PROef Onze leerlingen van de O fase maken en serveren op dinsdag en woensdag een lunch. 

In mooie witte overhemden met stropdas en een zwart schort ontvangen de leerlingen de 
klanten.  Dit zijn mensen uit de buurt die tegen betaling komen lunchen. Er zijn mensen die 
al tot de kerstvakantie gereserveerd hebben. 



De leerlingen die restaurant draaien, blijven op school als er die middag een studiedag is. 
Het restaurant gaat namelijk gewoon door. 

Veiligheidsschoenen Onze leerlingen van leerjaar 1,2 en 3 hebben inmiddels allemaal hun veiligheidsschoenen 
uitgedeeld gekregen. Het is al een gewoonte geworden om van schoenen te wisselen voor 
de lessen Techniek en Bakkerij & Horeca. Bij het vak Groen krijgen de leerlingen kaplaarzen 
en een overall op de locatie. De veiligheidsschoenen blijven op school. 

De veiligheidsschoenen zijn in bruikleen op kosten van school. 

Bij verlies of bewust kapot maken zijn de vervangingskosten voor de leerling / ouders. 

LO Na de herfstvakantie gymmen wij niet meer buiten. De LO zalen worden door de gemeente 
toegewezen aan de scholen. Wij maken gebruik van de zalen aan de Nesciohove, het Van 
Doornenplantsoen, het Wilem-Alexanderplantsoen en het Rakkersveld. Deze locaties zijn 
helaas niet naast de school.  

De leerlingen hebben een fiets nodig om zo snel mogelijk op de LO locatie te komen.  

 

School in Bedrijf en Open 
Huis.  

Om leerlingen van groep 8 en hun ouders de school te laten zien kunnen zij zich aanmelden 
voor School in Bedrijf en het Open huis. Kent u kinderen die in groep 8 zitten en graag eens 
komen kijken? Dan kunt u ze verwijzen naar onze site: Groep 7/8 - Praktijk College 
Zoetermeer  

Ontbijt op school De 2e week na de herfstvakantie (dinsdag 8 november) starten wij in samenwerking met 
vrijwilligersorganisatie “een Glimlach” met een simpel maar voedzaam ontbijtje op school.  

Dit op de dinsdag en de donderdag van 08.15 uur tot 08.30 uur. 

Het ontbijtje wordt klaargemaakt door de vrijwilligers en klaargezet in de aula, dit is 
toegankelijk voor alle leerlingen. Deelnemen aan het onbijt hoeft niet, maar het het mag! 

Next Step 2022  Op donderdag 10 november zal de Next Step, een beroepenmarkt voor de leerlingen van 
het 3e en (sommige) leerlingen uit het 4e leerjaar, bij ons op school georganiseerd worden. 
De beroepenmarkt is echter niet alleen voor ‘onze’ leerlingen, maar ook voor leerlingen uit 
bijvoorbeeld de gemeente Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp.  
 
We zijn er als school bijzonder trots op dat wij de Next Step in samenwerking met de 
gemeente Zoetermeer op onze school mogen organiseren. De Next Step zal door de 
burgermeester worden geopend en later op de middag zal ook de wethouder van Onderwijs 
nog een bezoek aan onze school brengen.  
 
De leerlingen worden om 13.00 uur verwacht op school en zullen dan in twee rondes 
kennismaken met verschillende bedrijven vanuit de branches die zij zelf hebben gekozen.  
 
De ouders van de deelnemende leerlingen ontvangen hier een informatiebrief over.  

Stichting leergeld In de gemeente Zoetermeer biedt Leergeld gezinnen met minimale financiële middelen een 
Kindpakket met onderstaande voorzieningen aan.  

https://praktijkcollegezoetermeer.nl/groep-7-8/
https://praktijkcollegezoetermeer.nl/groep-7-8/


 

https://www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-3/ 

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?  
 

Nieuwe contactgegevens? Wilt u het ons laten weten als u verhuisd bent, een nieuw telefoonnummer hebt of een 
nieuw e-mail adres heeft?  U kunt dit doen door te mailen naar 
info@praktijkcollegezoetermeer.nl 

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

Corona Aangezien de besmettingen in Nederland weer toenemen gaan wij op school weer extra 
letten en leerlingen wijzen op de hygiëne maatregelen. Op het moment van schrijven 
worden er geen aanvullende maatregelen vanuit de rijksoverheid geadviseerd. 

 

Mocht uw kind corona gerelateerde klachten hebben, laat hem of haar dan thuis en doe 
een zelftest. De zelftesten worden op school gratis verstrekt. Zorg dus dat u er een aantal in 
huis hebt. Als de test negatief is kan uw kind naar school. Bij een positieve test houdt u uw 
kind thuis en neemt u contact op met de GGD. Laat in dat geval de mentor even weten dat 
uw kind in quarantaine is. Iedereen vanaf 12 jaar kan gratis het Corona vaccin halen. Ben je 
tussen de 12 en de 17 jaar? En wil je na overleg met je ouders de basisserie van de 
coronavaccinatie halen? Dan kun je hiervoor een afspraak maken bij de GGD. Hiervoor bel je 
naar 0800 7070. 

Eerste opbrengsten 
opleiding Assistent Bouw, 
metselen en 
houtbewerking. 

Als Praktijkcollege spelen wij uiteraard in op wat de wereld van ons vraagt. Onder andere in 
de bouw zijn enorme personeelstekorten en hartstikke leuke en goede banen. Dit 
schooljaar zijn wij op deze vraag ingesprongen door aanbieden van de opleiding ‘Assistent 
Bouw'. Wij zijn dan ook trots met u de eerste resultaten van de afdeling ‘metselen' en 
‘houtbewerking’ te delen.  

https://www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-3/
mailto:info@praktijkcollegezoetermeer.nl
mailto:info@praktijkcollegezoetermeer.nl
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/
https://beroepscollegezoetermeer-praktijk.nl/jaarprogramma/
tel:08007070


 
  

 

 

BELANGRIJKE DATA 

24 t/m 28 oktober  - Herfstvakantie 

10 november  - Next Step (O-fase + een deel van de U-fase) 

- De B-klassen, U-klassen en Entree-klassen krijgen een alternatief programma buiten de 

school aangeboden.  
 
Voor de U + E geldt, indien deze donderdag een stagedag is, dan gaan de leerlingen 

gewoon naar stage.  

17 november  - Studiemiddag, alle leerlingen zijn om 12.10 uur vrij. 

29 november  - Verkort rooster 

- Stages gaan gewoon door volgens afspraak 

6 december  - Verkort rooster 

- Stages gaan gewoon door volgens afspraak 

26 december t/m 6 januari  - Kerstvakantie  

 
 

 
 


