
Nieuwsbrief Praktijkcollege Zoetermeer   

Vrijdag 24 februari 2023 

KORTE MEDEDELINGEN 

Onderwerp Mededeling 

Update winkel De vloeren zijn gelegd, Er wordt nu vooral gewerkt aan het aanbrengen van de 
verlichting en het maken van diverse meubels. 

Tegelijkertijd gaan leerlingen met docenten naar de winkel om hen te laten zien 
waar zij wellicht gaan “werken/ stagelopen” of les krijgen. 

Er wordt positief gerageerd op de winkel, hoe het eruit gaat zien en welke mooie 
kansen er zometeen komen. 

Op de site kunt u bij “nieuwsberichten” de laatste foto's bekijken. 

 

Examens entree-
opleiding 

Begin april starten de examens voor de entree-opleiding weer. De examens zullen 
afgenomen worden door het MBO Rijnland bij ons op school. Bij ‘belangrijke data’ in 
deze nieuwsbrief treft u al de globale examenplanning.  
 
Ouders/ verzorgers zullen medio maart een brief krijgen de exacte planning en extra 
informatie.  
 
In de jaarplanning staat dat donderdag 6 april een vrije dag is voor de leerlingen 
i.v.m. een studiedag. Voor klas E1 geldt deze vrije dag niet. Zij zullen op deze dag 
hun examen Nederlands schrijven afleggen.  

Voorbereidingen 
schooljaar 2023 – 2024 
 
Van de basisfase 
(leerjaar 2) naar de 
oriëntatiefase  
(leerjaar 3) 
 
Keuze 2 praktijkvakken 
 

In het 2e leerjaar zijn de mentoren en vakdocenten met de leerlingen in gesprek om 
ze goed te informeren over de volgende stap in het onderwijs: de overgang van de 
Basisfase naar de Oriëntatiefase.  De overgang van Basisfase naar Oriëntatiefase is 
voor de leerlingen een grote stap. 

In de Basisfase volgen de leerlingen alle praktijkvakken,  2 uur per week.  De 
leerlingen hebben interne stage in de kantine en de uren bij AT, arbeidstraining, 
gaan van 2 naar 4 uur per week. 

In de O-fase volgen de leerlingen 2 praktijkvakken, elk 4 uur per week.  Ook starten 
de leerlingen met externe stage. Het eerste half jaar 1 dag per week, het 2e half jaar 
2 dagen per week. Waar de leerlingen stage kunnen lopen en welke 
werkzaamheden ze mogen doen is ook afhankelijk van de leeftijd. Het stagebureau 
en de O mentoren bekijken goed wat bij de leerling past. 

 

Om ouders en leerlingen goed voor te bereiden op de O fase organiseren wij op 9 
maart een ouderavond voor de ouders van de 2e jaars B-fase. Zij krijgen hier een 
aparte uitnodiging voor. 

We vragen vervolgens van de leerlingen om in de week van 27 maart hun 2 
voorkeursvakken door te geven aan de mentor. 

 



We vragen aan ouders om met hun zoon/dochter te bespreken welke vakken hun 
voorkeur hebben om in de O fase te gaan volgen. 

 

In de Oriëntatiefase ligt de uitstroom richting nog niet vast. Pas als de leerlingen 
naar de U fase gaan, maken zij een definitieve keuze. 
 

9 maart voorlichting voor ouders 18.30 – 19.15 uur 
U kunt zich hiervoor opgeven door een mailtje te sturen naar 

info@praktijkcollegezoetermeer. 
Graag de naam en de klas van uw kind hierbij aangeven en met hoeveel personen u 

aanwezig bent. 

 

Voorbereidingen 
schooljaar 2023 – 2024 
 
Van de oriëntatiefase 
(leerjaar 3) naar de 
uitstroomfase  
(leerjaar 4/5) 
 
Keuze 1 
uitstroomrichting  

In het 3e leerjaar zijn de mentoren en vakdocenten met de leerlingen in gesprek om 
ze goed te informeren over de volgende stap in het onderwijs: de overgang van de  
Oriëntatiefase naar de Uitstroomfase. Het kiezen van een uitstroomrichting, dus het 
volgen van nog maar 1 praktijkvak in het 4e en 5e leerjaar. De leerlingen volgen dit 
praktijkvak wekelijks 4 uur achtereen in de week.  

Naast het kiezen van een uitstroomrichting, zullen we ook een uitstroomprofiel vast 
gaan stellen met elkaar.  

Om ouders en leerlingen goed voor te bereiden op de U fase organiseren wij op 9 
maart een ouderavond voor de ouders van  het 3e leerjaar. U krijgt hiervoor een 
aparte uitnodiging. 

9 maart voorlichting voor ouders 19.30 – 20.15 uur 
U kunt zich hiervoor opgeven door een mailtje te sturen naar 

info@praktijkcollegezoetermeer. 
Graag de naam en de klas van uw kind hierbij aangeven en met hoeveel personen u 

aanwezig bent. 

 

Corona Wij hebben gemerkt dat het aantal Corona besmettingen de afgelopen week weer 
is toegenomen op school.  

Bij klachten of besmettingen in de klas vragen wij de leerlingen en docenten een 
zelftest te doen, thuis of op school. Wij delen op school iedere week gratis zelftesten 
uit. Wanneer een leerling of docent positief test gaat de leerling of docent naar huis 
en volgen wij het advies van de overheid: 5 dagen in quarantaine. Wanneer de 
leerling of docent na 5 dagen klachtenvrij is kan de leerling of docent weer naar 
school. 

Zie ook: In isolatie na een positieve (zelf)test | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 
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  

Herinnering: ontbijt op 
school 

Ieder dinsdag en donderdag: gratis ontbijt op school, verzorgd door Stichting een 
Glimlach. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
http://www.praktijkcollegezoetermeer.nl/


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. 
 

 

 

 

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.  

Update: 

Inmiddels zijn er 2 lascabines geplaatst (zie foto's ) en hebben de eerste leerlingen 
kennis gemaakt met deze techniek.  

 

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


 

 

BELANGRIJKE DATA 

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 

3 april  - Examen Nederlands: Lezen & luisteren klas E2 

- Examen Nederlands: Lezen & luisteren klas E1 

4 april  - Examen Nederlands: Schrijven E2 

6 april - Studiedag, leerlingen zijn de hele dag vrij (behalve klas E1) 

- Examen Nederlands: Schrijven E1 

7 april  - Goede Vrijdag, alle leerlingen zijn vrij 

10 april  - 2e Paasdag, alle leerlingen zijn vrij 

11 april  - Examen Nederlands: Spreken en gesprekken klas E2 

13 april  - Examen Nederlands: Spreken en gesprekken klas E1 

18 april  - Examen Ondernemend gedrag klas E2 

20 april  - Examen Ondernemend gedrag klas E1 

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. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u 

van de mentor van uw zoon/ dochter.  

25 mei  - Leerlingen die deelnemen aan het Pro-examen moeten vandaag hun 

examenportfolio inleveren bij de examencommissie.  

26 mei - Laatste reguliere lesdag en stagedag voor leerlingen die deelnemen aan het 

Pro-ecxamen 

29 mei - 2e Pinksterdag, leerlingen zijn de hele dag vrij 

30 mei - Organisatiedag, leerlingen zijn de hele dag vrij 

31 mei t/m 2 juni  - Examenkandidaten oefenen hun examenpresentatie volgens afspraak 

- Examenkandidaten waarbij het examenportfolio niet is goedgekeurd zijn 

verplicht om op deze dagen terug te komen op school om deze af te maken.  

6 juni  - Pro-examen (de leerlingen ontvangen hiervoor een officiële uitnodiging 

thuis).  

9 juni  - Schoolfeest  

12 juni  - Studiemiddag, de leerlingen zijn om 12.10 uur vrij. 

Stages gaan door volgens rooster.  

29 juni  - Laatste reguliere lesdag en stagedag (alle leerjaren) 

30 juni  - Kluissleutels en werkkleding inleveren volgens rooster.  

- Er zal nog een afsluitende activiteit gedaan worden met de mentorklas 

3 juli  - Schoolreisje (nadere informatie volgt) 

5 juli  - Start van de zomervakantie  

 

 
 

 

 


