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Voor u ligt de schoolgids van de Praktijkschool Apeldoorn; de school voor jongeren die leren in de 

praktijk, door ervaring op te doen en door stage te lopen. Met deze schoolgids krijgt u een kijkje in 

onze school. U kunt lezen wat wij belangrijk vinden in het opleiden van onze leerlingen en hoe wij 

ons onderwijs organiseren. Naast deze schoolgids ontvangt elke ouder/verzorger* een jaarwijzer met 

praktische informatie. De jaarwijzer kan op de koelkast of het prikbord, zodat u het snel bij de hand 

heeft. Tenslotte wijs ik u graag op onze website www.praktijkschool-apeldoorn.nl voor meer achter-

grondinformatie.  

Persoonlijke begeleiding
De wereld is ingewikkeld en boordevol informatie en prikkels. Voor sommige jongeren is theoretisch 

leren een �inke opgave. Leren in contact met de echte wereld vergroot hun kans op een �jne plek 

in de maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen 

om hun talenten te ontdekken. Kenmerkend voor ons onderwijs is dat de nadruk ligt op waar een 

leerling goed in is, binnen een duidelijke structuur van wat kan, mag en moet. Onze docenten staan 

niet alleen voor de klas, maar zijn tevens coach en begeleider van deze jongeren. Al onze leerlingen 

worden dus persoonlijk begeleid naar een passende werkplek op niveau of vervolgen hun opleiding 

binnen het MBO. 

Leren door samen te doen
Ons onderwijs is gericht op samenwerken, open staan voor de ander, goed kunnen communiceren, 

en positief omgaan met elkaar. Stuk voor stuk zijn dit zeer belangrijke vaardigheden voor het vinden, 

hebben én houden van werk. Daarnaast krijgen onze leerlingen ook les in praktische zaken als koken, 

(tuin)onderhoud en werken in een winkel. Ook vakken als zorg, logistiek en techniek komen aan bod. 

En er is veel aandacht voor de beheersing van taal en rekenen.  Op deze manier wordt de zelfred-

zaamheid van de jongeren in de volle breedte vergroot. In kleine groepjes leren de leerlingen stap 

voor stap samen alle vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. En onze aanpak is succesvol; de 

leerlingen op onze school halen vaker dan gemiddeld in het praktijkonderwijs een erkend certi�caat 

of erkende kwali�catie. 

Ten slotte
In deze schoolgids leest u over ons onderwijs. Maar in deze gids kunt u niet zien hoe ons team met 

veel plezier, motivatie en enthousiasme elke dag weer de verbinding legt tussen de theorie en het 

praktische talent van onze leerlingen, zodat zij kunnen werken aan hun eigen toekomst. 

We nodigen u daarom van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. De 

schooldeur staat altijd open voor een rondleiding of een gesprek. Als voor uw zoon of dochter het 

praktijkonderwijs passend is, dan is er geen betere manier om dat te ontdekken dan door (samen) 

langs te komen. U bent meer dan welkom!

PIEN FRANKEN
DIRECTEUR

    

voorwoord
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welkom op de Praktijkschool Apeldoorn

De Praktijkschool Apeldoorn biedt:

� een veilige, open, kleurrijke en optimistische school

� een schoolgebouw dat hierbij past

� een leeromgeving die uitgaat van wat leerlingen allemaal wél kunnen (leren)

  omdat we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen

� onderwijs op het niveau van de leerling

 � de leerling staat centraal

 � een eigen leerweg voor iedere leerling

 � een deskundig, gemotiveerd en betrokken schoolteam

 � kansen voor leerlingen om eigen keuzes te maken en doelen te stellen

 � veel praktijkvakken en beroepsgerichte cursussen

� altijd aandacht voor beter leren rekenen, lezen, schrijven en spreken

� intensieve leerlingbegeleiding met een uitgebreid leerlingvolgsysteem

� begeleiding naar het vinden van werk door uitgebreide stages

� twee jaar begeleiding nadat de leerling van school is.

1.1 praktijkonderwijs 
  De Praktijkschool Apeldoorn is een openbare school voor praktijkonderwijs. De school staat 

open voor alle kinderen van 12 tot 18 jaar met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonder-
wijs. 

  Leerlingen van de Praktijkschool Apeldoorn komen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs 
of uit de eindgroepen van het speciaal basisonderwijs. Onze leerlingen leren door veel in de 
praktijk te doen. Daarmee halen ze bewijzen, zoals beoordelingen, certi�caten en getuig-
schriften, die belangrijk zijn voor hun werk of een vervolgstudie in het MBO. We begeleiden 
leerlingen naar zelfstandig meedoen in de maatschappij, met alle rechten en plichten die 
daarbij horen. Als de leerlingen 18 jaar zijn, gaan zij van school met een  diploma, met daar-
bij een overzicht van de behaalde kwali�caties, certi�caten en werkervaring.

  De Praktijkschool Apeldoorn is onderdeel van Leerplein055. Leerplein055 is de stichting voor 
openbaar (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voorgezet onderwijs in 
Apeldoorn. Het College van Bestuur van Leerplein055 is het bestuur van de school. Openbaar 
onderwijs staat voor het centraal stellen van de vrijheid van de mens, met respect voor de vrij-
heid van de ander. Hoe we dat doen, is onder andere zichtbaar in de gouden regels op school.

1.2 toelating en plaatsing
 1.  Als de basisschool of de ouders denken dat het praktijkonderwijs passend is voor uw 

kind, kunt u het aanmeldingsformulier invullen. Uiteraard kunt u eerst contact opne-
men voor een gesprek of een rondleiding, voordat u de�nitief aanmeldt. 

 2.  Niet elke leerling kunnen wij plaatsen. Voor toelating tot de Praktijkschool Apeldoorn 
is een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor het praktijkonderwijs. Wij vragen deze 
toelaatbaarheidsverklaring voor uw kind  aan bij het samenwerkingsverband voortge-
zet onderwijs (SWVV2505). Voor de toelaatbaarheidsverklaring en voor het doorgeven 
van informatie en het registreren van gegevens is de toestemming van ouders nodig.

 3.  Als uw kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgt van het samenwerkingsverband, 
nemen wij contact met u op voor een intake gesprek. 

 4.  De groepsleraren van de Praktijkschool Apeldoorn (en de orthopedagoog) voeren 
de overdrachtsgesprekken met de basisschool waar de leerling vandaan komt. Deze 
gesprekken zijn meestal met de groepsleerkracht en/of een intern begeleider van de 
basisschool.
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 5.  Voor iedere leerling die start op de Praktijkschool Apeldoorn maken wij een startdo-
cument met ontwikkelingsperspectief. In dit ontwikkelingsperspectief schrijven we 
wat wij verwachten van de ontwikkeling van de leerling. We gebruiken hiervoor  het 
onderwijskundig rapport van de basisschool, het psychologisch onderzoek en even-
tueel extra onderzoeken. Daarnaast voeren we gesprekken met de *ouders en met de 
leraren van de basisschool. 

1.3 kennismaking
  Voor de zomervakantie is er voor nieuwe leerlingen een kennismakingsochtend. Voor de 

ouders is er een informatieavond. Daarna krijgen de leerling en ouders een brief waarin 
staat in welke groep de leerling zit en wie de groepsleraar is. In de eerste weken van het 
nieuwe schooljaar nodigt de groepsleraar u uit voor een kennismakingsgesprek.

1.4 passend onderwijs en zorgplicht
  Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn, Epe en Voorst werken samen in het 

‘Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Apeldoorn-Epe-Voorst SWV25O5’. Passend 
onderwijs betekent dat de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Apeldoorn 
samenwerken om ervoor te zorgen dat er voor ieder kind een onderwijsplek is die bij 
hem of haar past. De scholen hebben samen ook een zorgplicht. Deze plicht houdt in 
dat zij iedere leerling die dit nodig heeft, extra ondersteuning moeten geven. Als deze 
ondersteuning nodig is, dan regelen de scholen dit samen. De Praktijkschool Apeldoorn 
heeft altijd aandacht voor leerlingen die (tijdelijk) extra hulp nodig hebben. Dit staat in het 
ondersteuningsplan van de school. 
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2.1 samenwerken in een team
    De medewerkers van het schoolteam werken samen aan een goede toekomst voor elke 

leerling. De groepsleraar is heel belangrijk in de begeleiding van de leerling op school en het 
contact met thuis. De groepsleraar geeft de algemeen vormende vakken, zoals Nederlands en 
rekenen.

 De groepsleraar:
 � voert het kennismakingsgesprek met de ouders en de leerling
 � voert coachingsgesprekken en doelengesprekken met de leerling
 � komt op huisbezoek
 � voert het adviesgesprek met de leerling en de ouders
 � is voor de ouders het aanspreekpunt in de school.

  De vakleraar:
  De vakleraren geven de praktijkvakken aan de leerlingen. Met de praktijkvakken halen de leer-

lingen certi�caten en bewijzen die belangrijk zijn voor hun kansen op werk. Er zijn vakleraren 
voor techniek (algemeen, metaal, hout, schilderen, groen en textiel) en voor verzorging (alge-
meen, koken, bakken, zorg) en lichamelijke opvoeding. De vakleraar kan ook bij de adviesge-
sprekken of huisbezoeken zijn als dat belangrijk is voor de leerling.

  De leerwerkmeester helpt bij de techniekvakken en de projectstages. De conciërge helpt bij 
de begeleiding van de interne stage en projecten. De school heeft ook een logopediste die 
gesprekstrainingen geeft aan leerlingen. De ondersteuningscoördinator/orthopedagoog 
helpt de leerling als dat nodig is. De administratie en schoolleiding zorgen ervoor dat het 
onderwijs op school goed is geregeld.

2.2 schoolteam
 schoolleiding
 Mw. K.J. Franken, directeur

 Dhr. A. Koers, adjunct-directeur

groepsleraren
Mw. A. Beeking 
Dhr. E. de Boer
Mw. J.M. Bouma
Dhr. I. Brentjens
Dhr. W. Brink

Mw. L.H. van Dranen
Dhr. J. Drost
Mw. K. Heilen
Dhr. S.M. Kunnen
Dhr. R. Loeven

Mw. J. Sielias
Mw. L. Smits
Mw. A.E. van der Zijl
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vakleraren 
Dhr. L.G. Derks
Dhr. J. Dietrich
Dhr. J.W.M. van het Erve
Dhr. G.J. Harbers
Mw. D. Jochems
Dhr. J.H. de Jong
Dhr. D. Ruegebrink
Mw. J. Witteveen

onderwijsondersteunend personeel
Dhr. H.F. van der Linde conciërge
Dhr. M. Matenaar leerwerkmeester
Mw. A.J. van Put logopedist
Mw. A.A. Santbulte orthopedagoog/GZ-psycholoog
Mw. H. Schruijer algemeen administratief medewerker

2.3 medezeggenschapsraad
  De school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR volgt alle zaken die met school 

te maken hebben en geeft over een aantal onderwerpen advies of instemming. De MR 
overlegt met de directie en het schoolbestuur over bijvoorbeeld de besteding van het geld, 
de benoeming van het personeel en de kwaliteit van het onderwijs.

  In de MR zitten drie ouders en drie leden van het schoolteam:
  Ouders mw. J. Kovacs, mw. M. Weijenberg, mw. A. Zegers 
 Schoolteam dhr. E. de Boer, dhr. I. Brentjens, mw. D. Jochems. Wilt u contact opnemen
 met de MR? Bel of mail 055 533 25 44 / mr@praktijkschool-apeldoorn.nl secretaris 
 mw. D. Jochems.

  Vergaderingen van de MR vinden plaats op school en zijn openbaar. Alle vergaderingen 
beginnen om 19.30 uur. De vergaderdata staan op de website. 

2.4  leerlingenraad en leerlingenstatuut
   De leerlingenraad organiseert aan het begin van ieder schooljaar verkiezingen. Elke groep 

wordt vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert zes keer per jaar, 
samen met de MR-leden van het schoolteam. De leerlingen in de leerlingenraad bespreken 
allerlei schoolzaken die voor hen belangrijk zijn, zoals een schoolfeest en de leefregels op 
school. Zo oefenen zij met vaardigheden die belangrijk zijn voor goed burgerschap zoals 
overleggen, vragen stellen, onderzoeken, samenwerken en belangen afwegen. Iedere nieuwe 
leerling krijgt aan de start van het schooljaar het leerlingenstatuut. In het leerlingenstatuut 
staan alle rechten en plichten van de leerlingen.

2.5  samenwerking met ouders
    De Praktijkschool Apeldoorn vindt het heel belangrijk om goed samen te werken met ouders. 

Een goed contact tussen school en ouders helpt de leerling in zijn ontwikkeling. Ouders die 
behoefte hebben aan een gesprek met de school kunnen altijd contact opnemen. De meeste 
contacten gaan via de groepsleraar.

   Als er belangrijke zaken zijn, dan zoekt de school (groepsleraar) persoonlijk contact met 
ouders. Of de school stuurt de ouders een brief. Ook op de website van de school staat veel 
informatie voor ouders en leerlingen. Leerlingen kunnen op de website inloggen en het mail-
programma gebruiken. Zij hebben daarvoor een eigen wachtwoord.

  Er zijn vaste momenten waarop school en ouders contact hebben:
 �  ouderavond voor de ouders van nieuwe leerlingen, vóór de zomervakantie van het nieuwe 

schooljaar
 � intakegesprek voor de zomervakantie met de ouders van de nieuwe leerlingen
 � kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar met de groepsleraar
 �  kennismaking met een vakleraar, bijvoorbeeld bij een opleiding of cursus mogelijkheden 

geen vast moment
 �  kennismaking met een vakleraar, bijvoorbeeld bij een opleiding of cursus is mogelijk
 �  huisbezoek voor de kerstvakantie. Het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) wordt dan bespro-

ken en ondertekend
 �  adviesgesprek op school in april of mei over het advies voor het nieuwe schooljaar met on-

dertekening van het IOP
 � contact met ouders van leerlingen die voor het eerst stage gaan lopen
 � contact met ouders bij wisseling van stage of cursus
 � ouderavonden over bijvoorbeeld het schoolkamp
 � gesprekken met ouders over begeleiding van de leerling na het verlaten van de school
 �  de feestavond waarop o�cieel afscheid wordt genomen van leerlingen die van school gaan 

en hun ouders.
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2.5.1 contacten met gescheiden ouders 
  De school vindt goed contact met ouders belangrijk, het liefst met beide ouders van de 

leerling. In de wet staat dat de verzorgende ouder de andere ouder moet informeren over 
belangrijke zaken, dus ook over school. Lukt dit niet? Dan kan de ouder aan de school 
vragen apart geïnformeerd te worden. De school zorgt er dan voor dat beide ouder(s) 
belangrijke informatie als bewijzenmappen, testuitslagen en ouderbrieven krijg(en). Wil de 
niet-verzorgende ouder ook algemene informatie krijgen, zoals de schoolgids? Dan kan hij 
of zij dit aanvragen bij de administratie van de school.

  Beide ouders zijn bij oudergesprekken en ouderavonden van harte welkom. De school kan 
niét met de vader en moeder apart een oudergesprek voeren. Soms mag de niet-verzor-
gen- de ouder geen informatie van de school (over de leerling) krijgen. Bijvoorbeeld door 
een uitspraak van de rechter. De school moet dit dan weten.  

2.6 lestijden
 lesuren lestijden
 1e uur 8.30 tot 9.25 uur
 2e uur 9.25 tot 10.15 uur
 Pauze 10.15 tot 10.30 uur
 3e uur 10.30 tot 11.25 uur
 4e uur 11.25 tot 12.15 uur
 pauze 12.15 tot 12.35 uur
 5e uur 12.35 tot 13.30 uur
 6e uur 13.30 tot 14.30 uur

  Leerlingen uit de eerste fase en het begin van de tweede fase hebben iedere schooldag 
les tot 14.30 uur. De laatste tien minuten sluiten de leerlingen de dag af. Leerlingen uit het 
midden en eind van de tweede en derde fase kunnen andere lestijden hebben i.v.m. stages.

 Leerlingen in het praktijkonderwijs hebben 1000 uren les per jaar.

 Geen lesuitval, geen tussenuren
  Er zijn geen tussenuren. Er is geen lesuitval bij ziekte of afwezigheid van leraren. Lukt opvang 

van de leerlingen echt niet, dan laat school dat op tijd weten.



    

2.7 vakanties en bijzondere dagen

 eerste schooldag 31 augustus 2020
 herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020
 kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2020/2021
 eerste schooldag 2021 4 januari om 10.30 uur 2021
 voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
 Pasen 5 april 2021 
 meivakantie (incl. Konings- en Bevrijdingsdag)  26 april t/m 7 mei 2021
 Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021
 Pinkstermaandag 24 mei 2021
 laatste schooldag 16 juli 2021
 zomervakantie 19 juli  t/m 27 augustus 2021 
 eerste schooldag 30 augustus  2021
 schoolkampweek 28 juni t/m 2 juli 2021

 Let op stages en lessen keuzepraktijk op andere locaties gaan gewoon door op deze dagen.

 dinsdag 1 september 2020 geen les
 vrijdag 2 oktober 2020 les tot 12.15
 dinsdag 3 november  2020 les tot 12.15 uur
 woensdag  11 november 2020 geen les
 woensdag  27 januari 2021 les tot 12.15 uur
 donderdag  11 maart 2021 les tot 12.15 uur
 maandag  15 maart  2021 geen les
 maandag 12 april 2021 les tot 12.15 uur
 vrijdag 16 april 2021 geen les
 vrijdag 11 juni 2021 les tot 12.15 uur
 dinsdag 15 juni 2021 les tot 12.15 uur
 donderdag 8 juli 2021 geen les

 schoolkampweek 28 juni t/m 2 juli 2021
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3.1 les in kleine groepen 
   De Praktijkschool Apeldoorn is zo ingericht, dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen 

ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomst. Het moderne schoolgebouw is open, veilig, 
kleurrijk en optimistisch. De indeling biedt veel ruimte voor leren en werken in de praktijk. 
Het hoofdgebouw bestaat uit twee delen: een deel voor begeleiding en training en een 
deel voor theorie met groepsruimten. Alle praktijklokalen voor verzorging en consumptief 
zijn op de begane grond. De rode trap in het midden van het hoofdgebouw staat centraal 
en verbindt de verschillende delen met elkaar. De gymzaal, de werkplaats en de techniek-

  lokalen zitten vast aan het hoofdgebouw. Ook is er een kas voor de lessen groen.

   Een school is meer dan een gebouw. Onze leerlingen en ons schoolteam maken het 
samen tot een echte school. De Praktijkschool Apeldoorn is een kleine school die duidelijk, 
vertrouwd en overzichtelijk is voor de leerlingen. De leerlingen krijgen les in kleine groepen. 
Iedere groep heeft één of twee eigen groepsleraren.

3.2 leren in vier domeinen
  zelfredzaam in werken, wonen, vrije tijd en burgerschap
   De domeinen werken, wonen, vrije tijd en burgerschap horen bij de vakken die de leer- 

lingen krijgen op school. Voor alle vakken en activiteiten heeft de leerling leerdoelen. Met 
het onderwijs in domeinen zorgt de school ervoor dat leerlingen alles leren wat nodig is 
om goed mee te kunnen doen in de maatschappij, om aan het werk te kunnen en/of een 
vervolgopleiding te kunnen doen. 

  stage lopen
   De Praktijkschool Apeldoorn vindt stages heel erg belangrijk. Alle leerlingen lopen stage. 

Door stages leert iedere leerling wat er nodig is om goed te kunnen werken. De leerling kan 
zich zo voorbereiden op een werkplek als hij of zij van school gaat. Als dat lukt, is dat werk 
met een opleiding of een vervolgopleiding.

  jezelf uitdagen
   Leerlingen leren zich te ontwikkelen. Dat gaat in stappen. Iedere leerling doet dat in zijn 

eigen tempo en  krijgt uitdaging op zijn eigen niveau. Dat geeft vertrouwen. Leerlingen 
leren zo om eisen aan zichzelf te stellen. Ook leren zij omgaan met eisen die anderen aan 
hen stellen. 
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  verplichte basisvakken
   Alle leerlingen krijgen de verplichte basisvakken Nederlands, rekenen/wiskunde, ICT-vaar-

digheden en mediawijsheid (leren omgaan met computer en internet), burgerschap, sociale 
vaardigheden en bewegingsonderwijs.

   Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan Nederlands en rekenen. Deze vakken zijn belang-
rijk in het dagelijks leven en voor het volgen van een beroepsgerichte opleiding of cursus.

3.3 eigen leerweg voor iedere leerling
   Iedere leerling op de Praktijkschool Apeldoorn volgt zijn eigen leerweg. Deze leerweg is 

gericht op:
  � zelfredzaam worden
  � opleiden voor een werkplek
  � en als dat mogelijk is een vervolgopleiding

   Een eigen leerweg betekent dat iedere leerling niet alleen verplichte vakken heeft. De 
leerling kan ook praktijkvakken kiezen. Zo ontdekt iedere leerling waar hij of zij goed in is. Dit 
heet keuzepraktijk.

    De keuzepraktijk is bedoeld om het talent van de leerling te ontdekken. Zo ontstaat een 
leerweg die de leerling de meeste kans biedt op werk en zelfredzaamheid of een vervolgop-
leiding.

   Vanaf het tweede schooljaar kan de leerling kiezen voor een aantal extra eigen praktijkvak-
ken. In deze praktijkvakken wordt hij of zij verder opgeleid. Zo volgt de leerling steeds meer 
zijn of haar eigen leerweg. De leerling houdt in een leerjaar wel steeds dezelfde groep en 
groepsleraar(en).

  leren met een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)
   In het IOP staat de ontwikkeling van de leerling op school. De Praktijkschool Apeldoorn vindt 

het belangrijk dat iedere leerling leert om leerdoelen te  formuleren die hij of zij wil halen. De 
leerling doet dit samen met de groepsleraar. De leerdoelen komen in het IOP te staan. De 
resultaten worden gevolgd en besproken. Zo leert de leerling steeds beter waarom (met welk 
doel) hij of zij leert. Het IOP wordt zo steeds meer het eigen plan van de leerling.

  bewijzenmap, rapport en diploma
   Alle bewijzen die de leerling haalt op school, worden verzameld in de bewijzenmap. Bijvoor-

beeld foto’s van werkstukken en beoordelingen van vaardigheden. De bewijzen worden 
steeds o�ciëler in de tijd dat de leerling op school zit. Aan het eind van de  schoolperiode 

   bestaat de bewijzenmap uit stagebeoordelingen, behaalde werknemerscompetenties, 

  getuigschriften en/of branche-certi�caten. De bewijzenmap is nu een cv geworden. De 
   bewijzenmap wordt toegevoegd aan het diploma dat de leerlingen ontvangen, nadat zij hun 

schoolloopbaan succesvol hebben afgerond. Ook krijgt de leerling twee keer per jaar een 
rapport: in februari en in juli. In dit rapport staan de resultaten van de verschillende vakken 
op dat moment. 

   
  coachingsgesprek en doelengesprek 
   Twee keer per jaar heeft de leerling met de groepsleraar een coachingsgesprek. Ze bespreken 

dan de leerweg die de leerling heeft gekozen of gaat kiezen. Ook praten ze over hoe het met 
de leerling gaat en hoe het leren op school gaat. Het gaat erom dat leerlingen leren terugkij-
ken op wat ze hebben gedaan en geleerd. En dat zij leren beschrijven wat ze gaan doen om 
zichzelf verder te ontwikkelen.  

 
   Uit het coachingsgesprek komen (nieuwe) leerdoelen en leerpunten, die worden opgeschre-

ven in het IOP. De ouders van de leerling lezen het IOP ook en ondertekenen dit. Dit gebeurt 
tijdens het huisbezoek in het najaar en tijdens het adviesgesprek in april of mei. Tussendoor 
heeft de leerling iedere zes weken een doelengesprek met de groepsleraar. In het doelen-
gesprek bespreken ze samen de doelen en de leerpunten. Ook kijken ze of deze aangepast 
moeten worden. De leerling leert zo om zichzelf (leer)doelen te stellen en verantwoordelijk-
heid te nemen voor het uitvoeren van deze doelen. 

3.4 leren in drie fasen
   De Praktijkschool Apeldoorn heeft het onderwijs op school verdeeld in drie fasen. Alle leerlin-

gen doorlopen de drie fasen. Zij doen dat allemaal in hun eigen tempo en op hun eigen niveau.
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3.4.1 eerste fase (één jaar)
   De eerste fase duurt één schooljaar. In dit eerste schooljaar krijgen de leerlingen veel ver- 

schillende praktijkvakken. Zo kunnen zij ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in 
zijn. Ook is er veel tijd en aandacht voor Nederlands en rekenen. De leerlingen oefenen met 
het onder woorden brengen van hun eigen leerdoelen in het coachingsgesprek. Aan het 
eind van het eerste schooljaar lopen een aantal leerlingen een interne stage in de school.

vakken eerste fase 
� schilderen
� houtbewerking
� metaalbewerking
� groene ruimte
� verzorging

� koken en bakken
� textiele technieken
� handvaardigheid
� bewegingsonderwijs
� vrijetijdsbesteding
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 eerste fase 
 

wat gebeurt er in de  eerste fase? 

● kennismakingsgesprek (ouders en leerling)

● doelengesprek 

● beroepsinteressetest / test welbevinden

● introductie bewijzenmap

● coachingsgesprek

● huisbezoek (leerling en ouders)

● rapport 1

● voorlichting keuzepraktijk

● adviesgesprek (leerling en ouders)

● rapport 2

● 4x sporttoernooi 1e fase

● excursies / gastlessen / uitstapjes

● schoolkamp



    

3.4.2 tweede fase (twee of drie jaar)

  meer leren over de praktijk
   In de tweede fase is het heel belangrijk dat leerlingen leren hoe zij zich goed kunnen redden 

in het dagelijks leven. Daarom krijgen alle leerlingen in het begin van de tweede fase dezelf-
de praktijkvakken. De leerlingen leren hiermee de basis van zelfredzaamheid.

   Vanaf het midden van de tweede fase kunnen leerlingen kiezen uit veel praktijklessen. Ze le-
ren dan meer over de praktijkvakken die ze interessant vinden. Dit zijn lessen voor techniek, 
verzorging, consumptief en bewegingsonderwijs (gym). De school geeft deze lessen in vier 
blokken van ongeveer negen weken.

  keuzepraktijk
   In het begin van de tweede fase kiezen leerlingen maximaal drie extra praktijkvakken. Ze 

leren verder in deze vakken en ontdekken of zij er hun beroep van willen maken. Dit heet 
keuzepraktijk. De leerling maakt samen met de groepsleraar het lesrooster. Ze gebruiken 
hiervoor de leerdoelen uit het IOP en de verplichte vakken. De groepsleraar blijft hiervoor 
verantwoordelijk. Hier begint de eigen leerweg van de leerling.

   Leerlingen leren in de tweede fase meer over beroepen en werk. Ze maken testen om te 
onderzoeken welke beroepen of welk werk ze interessant vinden. Ze gaan op excursie om 
werkplekken te leren kennen. Ze lopen interne stages in de school en doen projectstage(s).

   De keuzepraktijk wordt in de tweede fase steeds meer beroepsgericht leren (leren voor een 
beroep). Dit staat in het IOP van de leerling. De leerling kan in deze beroepsrichting erkende 
certi�caten halen. Ook kan de leerling verder leren in deze richting, met een cursus of oplei-
ding in de derde fase.

  vakken tweede fase
  Nederlands rekenen / wiskunde
  ICT-vaardigheden 
  mediawijsheid 
  burgerschap
  praktijk en loopbaan
  sova (sociale vaardigheden)
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wat gebeurt er in de tweede fase? 

● individueel rooster

● start keuzepraktijk / cursus

● start interne stage / stage

● voortgang bewijzen verzamelen

● kennismakingsgesprek (ouders en leerling)

● doelengesprek

● schooltoetsen

● coachingsgesprek

● beroepsinteressetest / test Welbevinden

● huisbezoek (leerling en ouders)

● rapport 1

● toetsen

● excursies

● adviesgesprek (leerling en ouders)

● oriënteren op cursussen (derde jaars)

● rapport 2

● schoolkamp

tweede fase



        

keuzepraktijk (begin tweede fase)
● schilderen
● houtbewerken
● metselen
● lassen/metaalbewerking
● �etstechniek
● groen
● KP dienstverlening en zorg
● koken
● bakken
● bloemsierkunst

praktijkkeuze voor meer zelfredzaamheid (midden tweede fase)
● techniek
● koken
● bakken
● verzorging
● textiele werkvormen
● bewegingsonderwijs
● kinderverzorging

beroepsgerichte cursussen (midden / eind tweede fase)
● Schoonmaak in de groothuishouding
● Werken in de keuken
● Dienstverlening en zorg
● Banktimmeren en machinale houtbewerking 'Hout dat werkt'
● (voorloper) Winkelmedewerker
● Werken in de logistiek
● Bakkers in Bedrijf
● Praktijkschool à la Carte (vervolgcursus koken)
● Nil-lassen
● Autobandenspecialist
● Fietstechniek
● Groen 

scholing in veilig werken
● Start, Werk, Blijf Veilig
● Bouwen, Wonen, Interieur Basisveiligheid
● Veilig Op Stage
● VCA Basisveiligheid

stage 
In de tweede fase bereidt de school leerlingen voor op de stage in een bedrijf of organi-
satie. In het eerste schooljaar gaan een aantal leerlingen voor het eerst op stage. Dit is de 
interne stage in de school. In het begin van de tweede fase lopen alle leerlingen een interne 
stage. Daarna gaan ze op projectstage. Dat kan met een groep, maar leerlingen kunnen ook 
alleen op projectstage. De projectstage is de eerste werkervaring buiten de school. In deze 
stage leren leerlingen vaardigheden die voor een werknemer belangrijk zijn: op tijd komen, 
overleggen met collega’s en bespreken hoe je opdrachten uitvoert. Wij noemen dit een 
beschermde stage. Na de projectstage gaan de leerlingen op oriënterende stage. Dit is een 
stage in het werk dat de leerling zou willen gaan doen. De vakken van de keuzepraktijk pas-
sen hier vaak bij. Als de oriënterende stage goed gaat, mag de leerling hiermee doorgaan. 
In dat geval spreken we van een externe stage. De externe stage kan een plaatsingsstage 
worden als:
● de externe stage blijft passen bij het werk dat de leerling wil gaan doen
● de werkgever tevreden is over de leerling
●  de werkgever verwacht dat de leerling kan gaan werken bij het stagebedrijf. Dit wordt 

ook de werkplek van de leerling. 

Leerlingen die stagelopen, krijgen minimaal één keer per twee weken bezoek van hun vaste 
stagebegeleider op hun stageplek. De stagebegeleider heeft ook contact met de begelei-
ders op de stageplek. De groepsleraar blijft als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding 
van de leerling.

stage (begin tweede fase)
● interne stage
● projectstage

stage (midden en eind tweede fase en derde fase)
● Oriënterende stage
● Externe stage
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wat gebeurt er in de derde fase? 

● start cursus /opleiding

● start stage

● doelengesprek

● kennismakingsgesprek (ouders en leerling)

● coachingsgesprek

● huisbezoek (tussenevaluatie cursus / opleiding)

● rapport 1

● ouderinformatie regelingen

● doelengesprek

● coachingsgesprek

● adviesgesprek uitstroom (ouders en leerling)

● examens

● transitieplan (opstellen)

● uitstroom

derde fase 

    

3.4.3 derde fase (één of twee jaar)
   De derde fase duurt één of twee jaar. Dit hangt van de leerling af. In de derde fase wennen 

de leerlingen aan het leven ná de school en werken op een werkplek. De leerling gaat in de 
derde fase op stage in het beroep waar hij of zij voor heeft gekozen. Dit kan ook de werkplek 
van de leerling worden. Meestal hoort bij de stage een beroepsgerichte opleiding of cursus.

   De school geeft cursussen en doet dit samen met het middelbaar beroepsonderwijs en 
brancheopleidingen. Leerlingen die een cursus willen doen, zijn 16 jaar of ouder. De cursus 
heeft direct te maken met het werk van de externe stage. De cursus wordt onafhankelijk 
getoetst. De school vindt het belangrijk dat deze cursussen van goede kwaliteit zijn en dat 
er veel cursussen zijn waaruit de leerlingen kunnen kiezen. Binnen het praktijkonderwijs is 
het mogelijk om al dan niet samen met het MBO de entreeopleiding te doen.

   Praktijkschool Apeldoorn begeleidt de schoolverlaters bij de plaatsing op een werkplek of 
op een andere school. Ook geeft de school ouders en leerling advies. De eerste twee jaar 
volgt de school hoe het met de leerling gaat bij de werkgever of op de nieuwe school. Als 
het nodig is, biedt de school de ouders en leerling hulp.

  vakken derde fase
  � Nederlands  � rekenen/wiskunde   � ICT-vaardigheden en mediawijsheid
  � burgerschap   � praktijk en loopbaan  � sova (sociale vaardigheden)

  

Beroepsgerichte opleidingen op niveau 1 
opleiding in samenwerking met 
assistent logistiek Aventus Zutphen 
assistent �etstechniek Deltion College/Aventus 
assistent bouwen, wonen en onderhoud Aventus Apeldoorn 
assistent schilder of stucadoor Schilders sCOOL 
assistent verkoop en retail Aventus Zutphen 
assistent horeca Aventus Apeldoorn  
assistent bakker Praktijkschool Apeldoorn 
assistent dienstverlening en zorg Aventus Apeldoorn
assistent dienstverlening en zorg: sport-facilitair Aventus Apeldoorn
assistent dienstverlening en zorg: haarstylist Aventus Apeldoorn 
assistent Plant (of groene) leefomgeving Helicon MBO Velp 
assistent mobiliteitsbranche Aventus Apeldoorn 
assistent installatie- en constructietechniek Aventus Apeldoorn
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  meer beroepsgerichte scholing
  opleiding uitvoerder toetsing
  Rijvaardigheidsbewijs hef- en reachtruckchau�eur Broeder opleidingen
  NIL-lasdiploma Praktijkschool Apeldoorn NIL
 
  scholing in veilig werken
  VCA (technische richtingen) Praktijkschool Apeldoorn Tutorial

  Stage derde fase
  Plaatsingsstage
  Begeleiden naar werk

  
3.5 speciale activiteiten
   Elk schooljaar organiseert de school veel speciale activiteiten. Deze activiteiten zijn belang- 

rijk voor de persoonlijke ontwikkeling. De leerlingen leren hierdoor:
  ● hoe zij hun vrije tijd zinvol kunnen besteden
  ● samenwerken en werken in een team
  ● rekening houden met anderen
  ● voor anderen en jezelf opkomen.

  hieronder staan er een aantal ter illustratie:
  ● openingsfestival bij start schooljaar
  ● vrije tijd lessen (bv. �tness, mountainbiken, vissen, dansen, creatieve activiteiten)
  ● dartcompetitie en toernooien
  ● kerstcakes maken voor alle relaties van school
  ● kerstbingo 
  ● schoolfeest
  ● PSA Sportief (naschoolse sport)
  ● hardlopen (Midwintermarathon)
  ● schoolkamp
  ● bezoek aan een museum
  ● oriënterende excursies naar bedrijven

   Voor een aantal activiteiten buiten de school, zoals boodschappen doen, excursies, lessen 
of opdrachten buiten het schoolgebouw en stages vanaf 15 jaar, vragen wij u expliciet toe-
stemming aan het begin van het schooljaar door middel van een formulier. 
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3.6 samenwerken met andere scholen en opleidingen
   De Praktijkschool Apeldoorn werkt veel samen met andere scholen en opleidingen om onze 

leerlingen zo goed mogelijk op te leiden. 

  De Praktijkschool Apeldoorn werkt samen met: 
  Aventus Apeldoorn, Deventer, Zutphen (mbo) 
  Deltion College Zwolle (mbo)
  Helicon Opleidingen (mbo), 
  Zone College (vmbo en mbo) 
  Edison College (vmbo)
  Bouwmensen (opleiding bouwsector)
  Schilders sCool (schildersvakopleiding Zutphen) 
  Praktijkschool Arkelstein Deventer

   Alle opleidingen die de Praktijkschool Apeldoorn samen met andere onderwijsinstellingen 
geeft, worden onafhankelijk getoetst. Onafhankelijk getoetst betekent dat het bewijs is gele-
verd dat de leerling de vaardigheden heeft voor het beroep. Het is belangrijk dat werkgevers 
dit bewijs van scholing erkennen.

 

3.7 uitstroom 2019/2020
   Hieronder staat waar de leerlingen van het leerjaar 2019-2020 ná de Praktijkschool 

Apeldoorn naartoe zijn gegaan:

  ● werk of werk gecombineerd met scholing 21 leerlingen
   waarvan BBL 2 9 leerlingen
  ● overstap naar mbo-niveau 1 (Entree) 1 leerling
  ● overstap naar mbo-niveau 2  9 leerlingen
  ● overstap naar vmbo 2 0 leerlingen
  ● beschermde arbeid/dagbesteding 2 leerlingen
  ● werktraject gemeente 1 leerlingen
  ● verwijzing naar cluster 3/vso 1 leerling

  De uitstroomgegevens van dit schooljaar laten mooie cijfers zien. 97% van de leerlingen 
zijn op de juiste plaats uitgestroomd, passend bij hun individuele leerlijn. 

  Het schooljaar is door de Coronacrisis heel bijzonder geweest. Voor veel leerlingen was 
het niet eenvoudig certi�caten te halen of stages af te ronden. Voor sommige leerlingen 
betekent dat, dat ze hun traject nog een jaar mogen vervolgen en dat we ze volgend jaar 
ook zullen begeleiden. 
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4.1 leren samenleven
   Een school is een samenleving in het klein. Op school leren de leerlingen hoe ze kunnen en 

moeten samenleven. Dit leren ze in de lessen en door met elkaar om te gaan op school.
   Leren samenleven is belangrijk om later echt als burger mee te doen in de samenleving. Met 

alle rechten en plichten die daarbij horen. Daarom hebben we, net als in de samenleving, 
duidelijke regels en afspraken op school.

   Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt en elkaar met respect behandelt. 
Zo kunnen we in een prettige en veilige sfeer leren, werken en met elkaar omgaan.

   De Praktijkschool Apeldoorn is een veilige school en wil dat ook blijven. Elk jaar toetsen we 
de ervaren veiligheid en kijken we of we zaken kunnen verbeteren. Uit de veiligheidsmonitor 
die we jaarlijks afnemen, blijkt dat leerlingen zich veilig voelen op school. De uitslag van 
deze monitor kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl

4.2 gouden regels 
   We hebben op school gouden regels die helpen in de veiligheid en rust op school. Deze 

gouden regels zijn gebaseerd op het programma ‘De Vreedzame school’. Dit is een speciaal 
programma dat door ons is aangepast voor onze school. Hierin leren leerlingen hoe ze 
problemen met anderen kunnen voorkomen en hoe zij deze zelf kunnen oplossen.

  De gouden regels zijn:
  ● iedereen is welkom en hoort erbij
  ● wij lossen problemen met elkaar op
  ● wij respecteren dat we allemaal anders zijn
  ● wij gebruiken vriendelijke taal

4.3 regels en afspraken op school
  ●  Leerlingen die te laat komen moeten zich melden bij de receptie. Verloren tijd moeten 

zij inhalen aan het einde van de schooldag. 
  ●  Tijdens de pauzes blijven de leerlingen op het schoolplein, binnen de blauwe hekken, of 

in de aula.
  ●  Teamleden houden toezicht. Ook houden camera’s toezicht: in de �etsenkelder, op de 

scooterparkeerplaats, de entree van de �etsenkelder en op delen van het schoolterrein
  ●  Op het  schoolterrein wordt niet gerookt.
  ● Fietsen staan altijd - op slot! - in de �etsenkelder.
  ● Jassen van leerlingen horen aan de kapstokken, in de tas of in een kluisje.
  ● Waardevolle spullen horen in het kluisje of blijven thuis.

4 afspraken en 
    veiligheid 
   op school 



    

  ● Leerlingen mogen geen kauwgom kauwen in de klas.
  ● Drinken en eten mag in de pauze buiten of in de schoolkantine.
  ● Leerlingen mogen in de school geen pet/capuchon dragen.
  ● Mobiele telefoons zijn toegestaan tijdens de pauze. 
  ●  Leerlingen mogen de mobiele telefoon alleen  gebruiken tijdens de les als de leraar 

hiervoor toestemming geeft. Dit kan als dat voor een les belangrijk is, zoals bijvoorbeeld 
voor het schrijven in de agenda. 

  ●  De school is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van mobiele telefoons en/of 
andere persoonlijke bezittingen. 

  ●  Bij niet correct gebruik van de mobiele telefoon, neemt de leraar de telefoon tijdens 
schooltijd in.

  ● Afval hoort in de afvalbak.
  ●  Leerlingen mogen op school alleen foto’s en �lms maken als daar ze daarvoor toestem-

ming krijgen van de leraar.
  ●  Leerlingen mogen geen voorwerpen mee naar school nemen die gevaarlijk kunnen zijn. 

Ook mogen zij op school geen dingen doen die gevaarlijk voor anderen kunnen zijn.
  ●  We pesten elkaar niet op én buiten school. Leerlingen moeten zich veilig kunnen voelen 

op school en op de sociale media.

4.4 afwezigheid melden 
   Is uw kind ziek? Wij verwachten van u dat u vóór het begin van de lessen de school laat 

weten dat uw kind niet of later komt. Het is ook belangrijk dat, als uw kind ziek is op een dag 
dat hij of zij stage loopt, u het stagebedrijf ook op de hoogte brengt. 

   Is een leerling niet op school en is hij of zij niet afgemeld? Dan nemen wij meteen contact 
met u op. Leerlingen die te laat komen, moeten zich melden bij de receptie. Wij maken daar 
een notitie van. Verloren tijd wordt na schooltijd ingehaald. De school geeft dit door aan de 
ouders van de leerling.

4.5 verlof aanvragen
   In de leerplichtwet staat dat verlof buiten de schoolvakanties alleen mag als daar ‘belang-

rijke redenen’ voor zijn. De school moet zich aan die regels van de leerplichtwet houden. 
Ouders die verlof buiten de schoolvakanties willen aanvragen voor hun kind, kunnen daar-
voor een aanvraagformulier bij de school opvragen. Gaat het om verlof voor meer dan tien 
dagen? Dan besluit de leerplichtambtenaar of het verlof wordt toegekend. U vindt hierover 
meer informatie op de website van de school.
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4.6 ziek en spijbelen (ongeoorloofd verzuim)
  Het allerbelangrijkst is dat leerlingen naar school gaan en niet thuis blijven! Heeft de leerling 

problemen? Dan is het belangrijk dat hij of zij leert op tijd hulp te vragen en niet zomaar 
thuis blijft. Ook voor later (in werk) is dit heel belangrijk.

  Bij spijbelen zoekt de school in overleg met de ouders en leerling naar een oplossing. Als 
de leerling veel spijbelt of zonder -goede- reden niet op school is, dan moet de school dit 
doorgeven aan de afdeling leerlingenzaken van de gemeente waar de leerling woont. Vaak 
te laat komen geldt ook als spijbelen. 

  De school heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leer-
plichtambtenaar mag dan om meer informatie over het spijbelen vragen. Ook kan hij of zij 
een proces-verbaal opmaken. De leerplichtambtenaar is regelmatig op school en roept dan 
leerlingen op die gemeld zijn voor ongeoorloofd verzuim. Ook leerlingen die regelmatig te 
laat zijn, komen dan bij de leerplichtambtenaar.

  De school maakt zich ook zorgen als een leerling veel ziek is en daardoor niet naar school 
komt. In een verzuimgesprek praat de school hier over met leerling en ouders. Natuurlijk 
wordt altijd eerst met de leerling zelf gepraat, om er achter te komen waarom hij of zij niet 
naar school gaat. Ook dit ziekteverzuim meldt de school bij leerplicht.

4.7 internet 
  Op school kan tijdens de lessen op internet gewerkt worden. De  leraar bepaalt of, hoe en 

wanneer de leerling op de computer werkt. De regels voor het gebruik van internet staan in 
een ICT-protocol. Hier staan ook de afspraken en regels in m.b.t. het gebruik van de telefoon.

  Het I CT-protocol  wordt  in het begin van het schooljaar besproken en ter ondertekening 
meegegeven naar huis. Deze wordt vervolgens weer ondertekend ingeleverd. 

  Vindt de school dat een leerling zich niet aan het protocol houdt? Dan mag zij (tijdelijk) niet 
meer op de computer werken.

4.8 pesten voorkomen
  De school wil niet dat er gepest wordt, óók niet op internet en de sociale media. Daarom 

doen we er veel aan om pesten te voorkomen.
   Het gebruik van sociale media (Twitter, Facebook, WhatsApp etc.) op de mobiele telefoon of

   de pc, laptop en/of tablet thuis, is bedoeld om op een positieve manier met elkaar te com- 
municeren. De school wil verkeerd gebruik en pesten voorkomen. Daarom vragen we aan 
ouders erop te letten wat hun kind doet op de sociale media.

  Dit doen we om pesten te voorkomen:
  ● toezicht door het schoolteam in en om school
  ● lessen in sociale vaardigheden en weerbaarheid
  ●  in overleg met leerlingen, ouders en anderen nemen we maatregelen die het pesten 

stoppen
  ●  we werken samen met organisaties, zoals jeugdzorg, politie, maatschappelijk werk, 

psychologen en therapeuten
  ●  elk jaar vullen de leerlingen een vragenlijst in over hun motivatie, zelfvertrouwen en de 

tevredenheid over school. De groepsleraar en de leerling bespreken samen de uitslag en 
wat zij daarmee gaan doen

  ●  elk jaar vullen de leerlingen een vragenlijst in over hoe veilig zij zich voelen op school 
(sociale veiligheid)

  ●  we hebben een anti-pestprotocol met stappenplan tegen pesten. Dit protocol staat op 
de website ter inzage

4.8.1 anti-pest coördinatoren
   De Praktijkschool Apeldoorn heeft drie anti-pest coördinatoren. De groepsleraar is het eerste 

aanspreekpunt als het over pesten gaat. Ook ouders kunnen contact opnemen met de 
anti-pest coördinator.

  Mw. J. Sielias
  Mw. K. Heilen 
  Dhr. J. de Jong 
   055 533 25 44

4.9 vertrouwenspersonen
   De Praktijkschool Apeldoorn heeft eigen vertrouwenspersonen. Leerlingen, ouders en 

teamleden kunnen hier terecht als zij problemen of klachten hebben over het werken of 
leren op school.
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  vertrouwenspersonen van school 
  Mw. A. Santbulte en dhr. E. de Boer 
  055 533 25 44 
  a.santbulte@praktijkschool-apeldoorn.nl 
  e.de.boer@praktijkschool-apeldoorn.nl

  externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen
  Mw. Y. Kamsma
  088 093 18 88
  yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

  veiligheidscoördinator 
   De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat het veiligheidsbeleid op school wordt uitgevoerd. 

Het gaat hier om de veiligheid van de leerlingen, het personeel en iedereen die in het ge-
bouw is.

  veiligheidscoördinator Praktijkschool Apeldoorn
  Dhr. A. Koers
  055 533 25 44

4.10 klachten
   De school vindt het belangrijk om problemen samen op te lossen. Ouders kunnen met 

klachten altijd terecht bij de groepsleraar van de leerling. Ook kunnen zij contact opnemen 
met de vertrouwenspersonen van de school. Als dat nodig is, kan de vertrouwenspersoon 
helpen bij contact met de externe vertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk van 
de school én het schoolbestuur. 

   Als ouders en school er samen niet uitkomen, is er een klachtenregeling. Ouders kunnen de 
klachtenregeling inkijken of opvragen bij de administratie van de school. Het is ook moge- 
lijk dat de school de klager doorverwijst naar de vertrouwenspersoon.

4.11 ontruimingsoefening 
   Ieder schooljaar oefent de school de ontruiming. Dit doen we, zodat we goed zijn voorbe- 

reid op een noodgeval, bijvoorbeeld een brand.

4.12 overtredingen 
   De Praktijkschool Apeldoorn wil geen overlast, crimineel gedrag en (seksueel) geweld of 

(seksuele) intimidatie. Daarom werkt zij samen met de gemeente, de politie en andere 
scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn. De school mag tassen, kleding en kluisjes 
controleren als zij denkt dat een leerling een overtreding heeft gemaakt. De school neemt 
dan contact op met de ouders van de leerling en de politie. Daarbij maakt het niet uit of het 
gaat om gedrag in de school of daarbuiten. De school kan een strafbaar feit melden bij de 
politie, maar kan zelf geen aangifte doen. Alleen privé personen kunnen aangifte doen.

   De school meldt seksueel geweld en intimidatie bij het college van bestuur. Vooral handel 
in drugs, drugsgebruik, wapenbezit, wapengebruik en geweld zijn ernstige overtredingen. 
Het gevolg kan zijn dat de leerling wordt geschorst of weggestuurd van school.

4.13 meldcode
   Als de school merkt dat een leerling het moeilijk heeft of in gevaar is (bijvoorbeeld door 

mishandeling of verwaarlozing), dan hanteert de school aan de hand van het afwegingska-
der of er melding wordt gedaan bij Veilig Thuis. Meer informatie over de meldcode staat op 

  www.meldcode.nl en de meldcode van de school staat op de website 
  www.praktijkschool-apeldoorn.nl

4.14 verwijsindex
   De verwijsindex is een systeem waarin medewerkers van scholen en andere organisaties 

kunnen melden dat zij zich zorgen maken over een leerling. Via dit systeem kunnen zij met 
elkaar contact zoeken, informatie delen en samenwerken. Zo kunnen leerlingen beter en 
sneller begeleid worden. Leerling en ouders krijgen hiervan dan een bericht. Meer informa-
tie staat op www.verwijsindex.nl

4.15 schoolterrein rookvrij met ingang van 1 augustus 2020
   De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord de ambitie uitgesproken dat er in 

2040 een rookvrije generatie is. Eén van de afspraken in het akkoord is dat per 1 augustus 
2020 alle schoolterreinen rookvrij zijn. Deze wettelijke verplichting geldt voor alle scholen in 
Nederland. Dat betekent dat er door niemand op ons schoolterrein gerookt mag worden. 
Het rookverbod geldt altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week). Ook zijn wij verplicht dat 
verbod te handhaven. 

   Uit onderzoek blijkt: ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker 
en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Wij vragen daarom ouders, bezoe-
kers en leerlingen ouder dan 18 jaar om ook niet te roken net buiten het schoolterrein, in 
het zicht van de leerlingen.
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5 extra ondersteuning

5.1 kernteam 
  Voor de ontwikkeling van een leerling is soms advies of ondersteuning van deskundigen 

van buiten de school nodig. Dat kan een maatschappelijk werker van MEE Veluwe zijn, een 
leerplichtambtenaar en/of een jeugdarts van het CJG.

  Samen met de orthopedagoog, de schoolleiding en de groepsleraar van de leerling, wer-
ken ze samen in het kernteam. Het kernteam bespreekt of extra ondersteuning nodig is en/
of geeft deze ondersteuning zelf. Natuurlijk worden ouders hierover geïnformeerd en wordt 
hun toestemming gevraagd. Soms is er overleg samen met de leerling en ouders. Ook kun- 
nen ouders zelf contact met de externe deskundigen opnemen.

  De extra ondersteuning staat in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling. Dit 
OPP is een onderdeel van het individueel ontwikkelingsplan (IOP) van elke leerling.

 
5.2 extra ondersteuning in school
 Deze extra ondersteuning geven we aan leerlingen:
 ●  weerbaarheidstraining
 ●  individuele gesprekken met een deskundige
 ●  extra sociale vaardigheidstraining
 ●  extra training van de motoriek
 De ondersteuning door externe deskundigen is zoveel mogelijk op school. 
 De leerling hoeft dan niet naar een andere plek te gaan.
 

5.3 logopedie en gespreksvaardigheden
  Leerlingen die moeite hebben met taal, spraak of contact met anderen, kunnen op school 

gespreksvaardigheidstraining krijgen van een logopedist. Alle leerlingen die starten op 
de Praktijkschool Apeldoorn hebben een gesprek met de logopedist, om te bekijken of zij 
deze extra hulp nodig hebben.

 Deze gespreksvaardigheden training kan bestaan uit:
 ●  woordenschattraining; taalbegrip, woordenschat en vertellen
 ●  training sociale vaardigheden door vraag en antwoord (interview)
 ●  training in sociale vaardigheden voor stage en werk (SOVA-stage)
 ●  logopedie
 Alle leerlingen in de derde fase krijgen sollicitatietraining van de logopedist.
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5.4 orthopedagoog/GZ-psycholoog en 
 ondersteuningscoördinator
 De orthopedagoog heeft veel verschillende taken op school. Zij:
 ●  coördineert de extra ondersteuning van leerlingen
 ●  ondersteunt leraren bij de begeleiding van leerlingen
 ●  ondersteunt bij het maken van ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP)
 ●  voert (samen met leraren) gesprekken met leerlingen en/of ouders
 ●  onderhoudt contacten met andere organisaties
 ●  werkt samen met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs
 ●  doet onderzoek
 ●  houdt zich bezig met de toelating van nieuwe leerlingen.

5.5 maatschappelijk werk
  Maatschappelijk werk MEE Veluwe is lid van het kernteam en helpt leerlingen en hun ou-

ders. Een consulent van MEE Veluwe heeft spreekuren op school. Op dit spreekuur kunnen 
leerlingen en ouders hun vragen stellen over opvoeding, wonen, leren, werken en vrije tijd. 
De consulent geeft informatie, advies en verwijst door naar andere hulpverleners.

 MEE Veluwe
 Sylvia Klein Swormink
 Postbus 517, 8000 AM Zwolle
 06 46 74 81 81
 s.kleinswormink@meeveluwe.nl

  Spreekuur op school, van 9.00-10.00 uur op dinsdag 1 september, 6 oktober, 3 november, 
  1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 11 mei,1 juni, 6 juli. Ook buiten het spreek-

uur kunnen leerlingen en ouders bellen of mailen met mevrouw Klein Swormink. 

5.6 leerplichtambtenaar 
  De leerplichtambtenaar is lid van het kernteam. De school heeft regelmatig overleg met de 

leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn.

 De heer P. Graa�
 Marktplein 1, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
 055 580 21 35 / 580 53 63 (nieuw nummer)
 p.graa�@apeldoorn.nl

5.7 vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden
  Onze leerlingen krijgen in het eerste schooljaar een gezondheidsonderzoek van het CJG. 

Dit wordt uitgevoerd door de jeugdarts samen met een assistente jeugdgezondheidszorg. 
Het is prettig als ouders bij het onderzoek aanwezig kunnen zijn. De jeugdarts test ogen en 
oren en meet gewicht en lengte. Daarnaast spreekt de jeugdarts over de gezondheid van 
de leerling, het welzijn, (lichamelijke) veranderingen en andere onderwerpen die kunnen 
spelen bij kinderen op deze leeftijd.

 Centrum Jeugd en Gezin
 Asselsestraat 280
 7312 DD Apeldoorn 
 info@cjgapeldoorn.nl
 055 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur) 
 www.cjgapeldoorn.nl 
 www.facebook.com/cjgapeldoorn
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6 kwaliteit

6.1 de kwaliteit van ons onderwijs  
   De Praktijkschool Apeldoorn wil goed onderwijs en goede begeleiding bieden en zich daar-

in blijven verbeteren. Om de kwaliteit te peilen, houdt de school tevredenheidsonderzoeken 
onder leerlingen, ouders, management en personeel, stage en netwerkpartners.

  leerlingvolgsysteem
   Met het leerlingvolgsysteem zorgt de Praktijkschool Apeldoorn voor goed onderwijs en 

goede begeleiding op school. Dit doet de school door belangrijke gegevens te verzamelen. 
Bijvoorbeeld uit diverse didactische toetsen en testen, beroepsinteressetesten en een test 
over het welbevinden van de leerlingen.

  daarnaast werkt de school aan de kwaliteit van het onderwijs door:
  ●  het volgen van nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door samen te werken in de Sector-

raad Praktijkonderwijs en in het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs (Samen-
werkingsverband voortgezet onderwijs Apeldoorn-Epe-Voorst SWV25O5)

  ● het opleiden en trainen van de medewerkers van het schoolteam
  ●  een groot netwerk te vormen met bedrijven, instellingen voor arbeidsbemiddeling en 

opleidingen.

  ontwikkelagenda
   De resultaten van deze aandacht voor kwaliteit worden verwerkt in de doelen van de ont- 

wikkelagenda van de school. In de ontwikkelagenda staat het beleid van de school voor het 
schooljaar. Ieder half jaar bespreekt het schoolteam de ontwikkelagenda met elkaar. Als het 
nodig is, wordt de ontwikkelagenda aangepast. De ontwikkelagenda hoort bij het School- 
plan. In het Schoolplan staat het beleid van de school voor vier jaar.

6.2 inspectie
   De Inspectie van het Onderwijs let op de kwaliteit van het onderwijs en bespreekt deze 

met het schoolbestuur. De Praktijkschool Apeldoorn heeft het vertrouwen van de Inspectie 
en valt onder het basistoezicht. Dit betekent dat de Inspectie vindt dat de kwaliteit van het 
onderwijs op de Praktijkschool Apeldoorn school niet in gevaar is of komt. De Inspectie 
vertrouwt er dus op dat de school goed onderwijs geeft. 
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7 geld & andere zaken

7.1 schoolkosten
  Het geld voor de leermiddelen, zoals computers en lesboeken, krijgt de Praktijkschool 

Apeldoorn van de overheid. Daarmee koopt de school alle middelen en materialen die nodig 
zijn om goed onderwijs te kunnen geven. Ouders betalen de persoonlijke materialen voor 
de leerlingen, zoals agenda, pennen en potloden, werkkleding en veiligheidsschoenen. Ook 
betalen ouders de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolkamp.

7.2 schoolkamp
  Leerlingen van de eerste en tweede fase gaan regelmatig op excursie. Ouders hoeven hier- 

voor geen bijdrage te betalen. Voor het schoolkamp vraagt de school een bijdrage van € 90,- 
per leerling. De eerste helft van het bedrag moet vóór 31-01-2021 betaald zijn. De tweede 
helft van het bedrag moet uiterlijk 23-04-2021 betaald zijn. Betalen kan contant of door over 
te maken naar bankrekening NL27 RABO 0394 0529 51 van de Praktijkschool Apeldoorn.

  Graag bij overmaken 'schoolkamp' en de naam van de leerling vermelden. De eerste beta- 
ling is een bewijs van inschrijving voor het schoolkamp. Wordt de leerling afgemeld, dan 
betaalt de school dit bedrag niet terug, omdat ze dan al kosten heeft gemaakt. 

  I.v.m. het annuleren van het schoolkamp van afgelopen schooljaar zullen betalingen die al 
zijn voldaan worden verrekend voor aankomend schoolkamp.

7.3 ouderbijdrage
  De overheid betaalt niet alle activiteiten die de school belangrijk vindt. De school moet 

bijvoorbeeld excursies naar bedrijven, meedoen aan sport- en ontspanningsactiviteiten, 
openingsfestival en bezoeken aan culturele activiteiten zelf betalen. Om dit te kunnen 
doen, heeft de school een aanvullende bijdrage van ouders nodig.

  De ouderbijdrage is € 30,- per leerling en is vrijwillig. De school stuurt hierover in het begin 
van het schooljaar een brief. Het is mogelijk dit bedrag direct over te maken op rekening- 
nummer NL11 INGB0000616742, op naam van Medezeggenschapsraad Praktijkschool 
Apeldoorn. De ouders in de medezeggenschapsraad beheren de ouderbijdrage.

7.4 kluisjes huren
  Vanaf de tweede week van het schooljaar kunnen leerlingen een kluisje huren. De huurprijs 

is € 15,-. Als de leerling het bedrag heeft betaald, krijgt hij of zij de sleutel van het kluisje. 
Ze hoeven geen borg te betalen. Aan het einde van het schooljaar moeten leerlingen de 
sleutel weer inleveren. De school controleert regelmatig de inhoud van de kluisjes.
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7.5 stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst
  De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil dat ook kinderen uit gezinnen met weinig 

inkomen mee kunnen op excursies en schoolkamp. De stichting betaalt buitenschoolse ac-
tiviteiten voor deze kinderen voor een deel of helemaal. De stichting helpt gezinnen als het 
inkomen van de ouder(s) lager is dan 120 procent van de bijstandsuitkering. Vaak helpt de 
stichting ook als het gezin schuldsanering heeft. Bel voor een afspraak naar 085 047 17 74. 
Of stuur een e-mail naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl (www.leergeldapeldoornvoorst.nl).

7.6 tegemoetkoming scholieren 18 jaar en ouder
  Iedere leerling die een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs volgt en 18 jaar wordt, 

kan een tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit moet bij de Dienst Uitvoering Onder- 
wijs (DUO). Deze regeling is er omdat ouders geen kinderbijslag meer krijgen voor kinderen 
die 18 jaar zijn geworden. De tegemoetkoming hoeft niet terugbetaald te worden. Hoeveel 
tegemoetkoming de leerlingen krijgen, hangt af van het inkomen van de ouders.

  Leerlingen kunnen de tegemoetkoming aanvragen bij de DUO. Dit kunnen zij het beste 
doen drie maanden vóórdat ze 18 jaar worden. Aanvragen kan met het formulier Aanvraag 
tegemoetkoming scholieren. Dit formulier is te downloaden op www.duo.nl. De leerling 
krijgt binnen acht weken na de aanvraag bericht van de DUO.

7.7 burgerservicenummer 
  Als ouders hun kind aanmelden op school, moeten zij het burgerservicenummer (BSN) van 

hun kind aan de school doorgeven.

7.8 identi�catieplicht
  Stage is belangrijk op de Praktijkschool Apeldoorn. Bedrijven en instellingen moeten de 

identiteit van stagiaires controleren en naar een geldig, origineel identiteitsbewijs vragen. 
Een geldig identiteitsbewijs is een paspoort, identiteitskaart of een vreemdelingendocu- 
ment. Kinderen van veertien jaar en ouder moeten een geldig identiteitsbewijs hebben.

7.9 aansprakelijkheid
  Onder schooltijd houdt de school toezicht op de leerlingen. Dit betekent niet altijd dat de 

school ook aansprakelijk is als de leerling iets overkomt, of als hun spullen beschadigen of 
kwijtraken. De school is alleen aansprakelijk als zij zich niet heeft gehouden aan haar zorg-

plicht. Bijvoorbeeld  als er iets gebeurt met de leerling, doordat de school niet goed 
heeft opgelet. Veroorzaakt een leerling schade in of aan het schoolgebouw? Dan 
vraagt de school aan de ouders om de kosten voor het herstel van de schade te 
betalen.

  De school is alleen verzekerd voor schade die leerlingen tijdens stage veroorzaken 
aan eigendommen van anderen. Dit is geen letselschade en geen schade aan spul-
len van de leerlingen zelf. Daarom is het heel belangrijk dat leerlingen zijn verzekerd 
met een WA-verzekering.

7.10 schoolvervoer
  Leerlingen reizen zelf naar school en terug. Dit kan met eigen vervoer of met 

openbaar vervoer. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er geen recht op 
schoolvervoer geregeld in de wet.

7.11  sponsoring
  Bedrijven of organisaties kunnen de Praktijkschool Apeldoorn sponsoren. Dit moet 

wel passen bij de doelstelling en het beleid van de school.

7.12 gebruik van foto- en �lmopnames
  Foto’s en video’s van leerlingen en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden 

mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het 
publiceren van foto’s of video’s waarop leerlingen of volwassenen herkenbaar in 
beeld zijn, gebeurt alleen als daarvoor toestemming is. Aan het begin van het jaar 
ontvangt u daarvoor een formulier.

 
  Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, 

bijvoorbeeld tijdens (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal 
op de schoolwebsite, de schoolgids, in de beveiligde ouderapp en/of op de sociale 
media account(s) van onze school. We gebruiken ook fotogra�e voor drukwerk van 
school. Hiermee geven we een extra ‘kijkje in de keuken’.  Het spreekt voor zich dat 
wij zorgvuldig omgaan met het beeldmateriaal. Als wij voor andere doeleinden fo-
to’s willen gebruik dan vragen wij vooraf uw expliciete toestemming en leggen wij 
uit waar de betre�ende foto voor wordt gebruikt. Meer informatie vindt u op onze 
website in onze privacyverklaring.
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7.13 schoolspullen eerste fase
  de leerlingen hebben het volgende nodig:
 � een stevige tas
 � een agenda(of andere planner)
 � oortjes of koptelefoon voor lessen waarin de computer wordt gebruikt
 � een A4 elastomap (voor contracten, beoordelingen en verslagen)
 � vijf schriften met lijntjes
 � twee A4 rekenschriften met grote of kleine ruitjes
 � blauw en/of zwart schrijvende pennen
 �  een etui met grijs potlood, gum, puntenslijper, schaar, 
  lijm, kleurpotloden en/ of stiften
 � blauw en/of zwart schrijvende pennen
 � een liniaal van 30 cm
 � een geodriehoek
 � passer
 � een eenvoudige rekenmachine
 � gymkleding en gymschoenen: géén zwarte zolen en eventueel een handdoek
 � een springvorm: doorsnede 20 cm
 � een katoenen T-shirt voor de lessen koken/bakken
 

  schoolspullen tweede fase en derde fase
  de leerlingen hebben het volgende nodig:
 � een stevige tas
 � een agenda (of andere planner)
 � oortjes of koptelefoon voor lessen waarin de computer wordt gebruikt
 � een A4 elastomap (voor contracten, beoordelingen en verslagen)
 � schriften: 1 gelinieerd en 1 geruit (1 cm hokjes)
 � een etui met grijs potlood, gum, puntenslijper, schaar, 
  lijm, kleurpotloden en/ of stiften
 � blauw en/of zwart schrijvende pennen
 � een liniaal van 30 cm of geodriehoek
 � een eenvoudige rekenmachine
 � gymkleding en gymschoenen: géén zwarte zolen en eventueel een handdoek
 �  bij keuzepraktijklessen, cursussen en stages kunnen veiligheidsmiddelen 
  zoals  veiligheids- schoenen of een overall verplicht zijn

Let op in de technieklokalen en keuken moeten leerlingen dichte schoenen dragen. 

 Alle leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de spullen die ze tijdens de lessen bij zich hebben
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7.14 onze school is gezond
  Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde 

School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn 
opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 
  Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, 

een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikke-
ling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan 
een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 
  Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u 

meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl



Deze schoolgids is uitgegeven door 
De Praktijkschool Apeldoorn

bezoekadres 
Fabianusstraat 2
7333 BM Apeldoorn
postadres
Postbus 712
7300 AS Apeldoorn
telefoon 
055 533 25 44
e-mail 
info@praktijkschool-apeldoorn.nl
website 
www.praktijkschool-apeldoorn.nl

redactie
Pien Franken 
Jolijn Bouma-de Boer
fotogra�e 
Bart Versteeg
vormgeving 
buro Ruud van Dijk
realisatie
BHD communicatie
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