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KORTE MEDEDELINGEN 

Onderwerp Mededeling 

Update winkel Maandag 30 januari begint onze aannemer met de verbouwing van onze winkel in de 

Dorpsstraat. 

U kunt al een aantal foto's bekijken op onze website, maar ook via een camera kan de 

verbouwing gevolgd worden. De aannemer organiseert dit! 

Sociale vaardigheden Onze leerlingen uit de Basis fase krijgen nieuwe lessen in sociale vaardigheden.  De eerste 

jaars groepen starten met een nieuwe methode voor sociale vaardigheden, Rondom Baaz. 

Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het praktijkonderwijs. Volgend jaar start het 

tweede leerjaar hier ook mee. Onze tweede jaars klassen krijgen nu lessen van Centrum 

1622, net als de leerlingen uit de oriënterende en uitstroomfase. 

Sociale media  Zo af en toe krijgen wij bericht dat op sites foto's of filmpjes staan waar mogelijk mensen 

van school op zouden staan. Ook worden leerlingen die lijken op iemand uit zo'n afbeelding 

of filmpje wel eens aangewezen. Dat is heel erg vervelend voor betrokkenen. Wij besteden 

hier aandacht aan tijdens lessen. Ook staat ons zorgteam altijd klaar om met leerlingen in 

gesprek te gaan. We vragen leerlingen om het te melden als zij iets toegestuurd krijgen wat 

een ander schade kan toebrengen. We maken duidelijk dat zelf rondsturen strafbaar is en 

we bespreken de gevolgen voor de betrokkenen. Omdat er veel buiten schooltijd gebeurt 

en buiten het zicht van de school vragen wij ouders om ook regelmatig het gesprek aan te 

gaan met uw zoon of dochter.  

 

Monitor sociale veiligheid Afname enquête leerlingen en ouders 

Onze school doet mee aan de monitor sociale veiligheid. Er zijn landelijk afspraken gemaakt 

over wat scholen minimaal moeten doen als het gaat om hun ‘sociale veiligheidsbeleid’. Dit 

betekent onder andere dat alle scholen elk jaar bij hun leerlingen een enquête moeten 

afnemen om te bepalen of leerlingen zich veilig voelen op school en om het jaar bij de 

ouders.  Dit houdt in dat de komende tijd al onze leerlingen in de klas digitaal de enquête 

zullen invullen. Hiermee kan de school het veiligheidsgevoel van de leerlingen goed volgen 

én waar nodig verbeteren. De enquête wordt zonder naam ingevuld en is dus 

anoniem.  Daarnaast ontvangt u als ouder/verzorger ook een link om de enquête in te 

vullen. Er is eventueel ook de mogelijkheid om na een oudergesprek de enquête op school 

invullen. Als u de volgende link opent of kopieert in uw browser/internet, komt u bij de 

enquête voor de ouders/verzorger:  

 

                   https://attrack.nl/pro/prozo?token=BPEJDC 

 

Hopelijk hebben wij u met voldoende geïnformeerd over de ‘monitor sociale veiligheid’. 

Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 

 

SOVA-lessen Centrum 
16.22 

Dit schooljaar hebben wij Centrum 16.22 gevraagd om de SOVA-lessen verzorgen aan het 2e 

leerjaar, 3e leerjaar, leerjaar 4/5 en de Entree-klassen. 

 

Centrum 16•22 ontwikkelt projecten, workshops, trainingen en lesmateriaal over actuele 

maatschappelijke thema’s.  

https://attrack.nl/pro/prozo?token=BPEJDC


Ons doel is om jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol te laten deelnemen in de 
maatschappij. Zelf•Bewust•Samen•Leven zijn daarom kernbegrippen van Centrum 16•22. 
 
In het 2e leerjaar zullen de volgende onderwerpen aan bod komen. Leerlingen worden 
voorbereid op hun stage door algemene sociale vaardigheden te behandelen op actieve 
wijze in de klas. De eerste indruk, kennismaken, een praatje maken, hoe gaje meer durven, 
hoe kun je beleefd(er)zijn en waarom zou je dit allemaal doen? Op een praktijkschool is 
stage essentieel en een goede voorbereiding hoort hierbij. Afsluitend krijgen zijn een sociale 
vaardigheden certificaat. 
 
In het 3e leerjaar zijn de lessen al gestart in september. In dit aanbod zaten de volgende 
onderwerpen. 
Leerlingen wisselen hun ervaringen uit op hun stage plek. Sociale vaardigheden zoals 
weerbaarheid, kritiek krijgen en iets bespreken staan centraal. De leerlingen oefenen hoe zij 
een officieel telefoon gesprek voeren. Als eindopdracht bellen zij naar een fictieve stage 
plek. 
Zij krijgen hiervoor een certificaat sociale vaardigheden vervolg. 
 

Ook in februari zullen de leerlingen van het 3e leerjaar weer lessen aangeboden krijgen. 

Deze lessen staan in teken van ‘seksuele en relationele vorming’. Hierbij kunt u denken aan 

lessen die gaan over ‘verliefdheid’, ‘grenzen aangeven in relaties’ en ‘genderidentiteit’. 

 
In de bovenbouw (leerjaar 4/5 en de Entree, zullen de volgende onderwerpen aan bod 

komen. 
De leerlingen worden klaargestoomd voor een oefen sollicitatiegesprek met een 

'personeelschef' die de leerlingen niet kennen. Wanneer van toepassing zal voor de entree 

groepen, een 'intake gesprek' gesprek geoefend worden ter voorbereiding voor het MBO. 

Tijdens de lessen krijgen de leerlingen zicht op hun kwaliteiten en vaardigheden en hoe ze 

deze kunnen benoemen. Zij wisselen hun visie uit over hun toekomstbeeld waarbij 

motivatie besproken wordt. De leerlingen krijgen een persoonlijk certificaat na hun oefen 

gesprek en ter afsluiting van de lessen een certificaat van de toekomst oriëntatie lessen. 
 

Veel nieuwe foto's op de 
site 

Er zijn veel nieuwsberichten met foto's op de site geplaatst. Neemt u weer een kijkje op 

onze website? Bij het kopje: Nieuwsberichten kunt u de foto's zien en berichten lezen van 

het laatste nieuws.  www.praktijkcollegezoetermeer.nl  

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  

Herinnering: ontbijt op 
school 

De 2e week na de herfstvakantie (dinsdag 8 novenber) zijn wij gestart, in samenwerking met 

vrijwilligersorganisatie “een Glimlach”,  met een simpel maar voedzaam ontbijtje op school.  

Het ontbijt is zeer afwisselend.  

Vorige week is er met  Stichting een Glimlach geevalueerd en is besloten om door dtre gaan 

met het ontbijtje. 

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! 

Tegelijkertijd gaan we trachten meer animo te krijgen voor dit ontbijtje naar leerlingen toe, 

maar ook naar u als ouders toe. 

Dus bent u geinteresseerd om in contact te komen en eventueel mee te werken op vrijwillig 

basis met Stichting Een Glimlach, laat dit ons weten. 

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


Wij verbinden u dan met de Stichting! 

Stichting leergeld In de gemeente Zoetermeer biedt Leergeld gezinnen met minimale financiële middelen een 

Kindpakket met onderstaande voorzieningen aan.  

 

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-mailadres 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. 
 

 

Sinds half december werken we samen met stichting Ecoware in Zoetermeer. Het 6-tal 
leerlingen dat de uitstroomrichting ‘fietstechniek’ volgen is een te grote groep om in onze 
fietsenwerkplaats goed onderwijs te kunnen geven. We hebben in Ecoware een partner 
gevonden met een ruime fietsenwerkplaats waar onze leerlingen onder deskundige 
begeleiding van zowel onze docent als fietsmonteurs les krijgen en werken aan fietsen die 
Stichting Ecoware aanbiedt. Een win-win situatie. Zowel de school als Ecoware geniet van 
deze mooie constructie.   
Voor meer informatie: klik op de volgende link Ecoware | Laat mensen gewoon meedoen! 

 

Omdat de wereld om ons heen steeds veranderd blijven wij natuurlijk volop in ontwikkeling. 
Om daar nog beter op aan te sluiten beginnen we op korte termijn met het aanbieden van 
lessen lastechniek. Maandag 30 januari worden er 2 lascabines geïnstalleerd en niet lang 
daarna zullen de eerste leerlingen kennismaken met dit prachtige vak.  

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

6 februari - Studiemiddag team, leerlingen vrij vanaf 12:10 uur 

10 februari  - Open avond Praktijkcollege Zoetermeer 

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


20 t/m 24 februari  - Voorlichting praktijkvakken B-fase en O-fase 

27 februari t/m 3 maart - Voorjaarsvakantie  

7 maart  - Studiemiddag team, leerlingen vrij vanaf 12:10 uur 

9 maart  - Voorlichting praktijkvakken B-fase 

- Voorlichting uitstroomrichting praktijk O-fase 
De uitnodiging hiervoor volgt.  

13 t/m 24 maart  - Kennismakingslessen praktijkvakken B-fase en O-fase 

27 maart t/m 1 april - B-fase geeft definitieve keuze voorkeurspraktijkvakken voor de O-fase door aan de 

mentor. 
 

- O-fase geeft definitieve voorkeur uitstroomrichting praktijkvak voor de U-fase door aan 

de mentor 

6 april - Studiedag, leerlingen zijn de hele dag vrij 

7 april  - Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij 

10 april  - 2e Paasdag, alle leerlingen zijn vrij 

24 april t/m 5 mei - Meivakantie  

18 mei  - Hemelvaartsdag, alle leerlingen zijn vrij 

19 mei - Extra vrije dag, alle leerling zijn vrij 

22 mei  - Deze week starten de oudergesprekken, uitnodiging ontvangt u van de mentor van uw 

zoon/ dochter.  

 

 

 

 

 


