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Even voorstellen… 

Mentor S1: Fred de Haan
fdehaan@mijnschool.nu

Mentor S2:  Sjouke Attema 
sattema@mijnschool.nu
tel: 06 – 82406240

Mentor S3: Gerda Viet
gviet@mijnschool.nu
tel: 06-33052795

Mentor S4: Bas Vastenhoud
bvastenhoud@mijnschool.nu
tel: 06-19616199

Mentor S5: Elsa Koetsier Stage: Marlies Willemsen
ekoetsier@mijnschool.nu mwillemsen@mijnschool.nu
tel: 06-51004709

tel Mijnschool
0341 417419
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Doel praktijkonderwijs

 Toe leiden naar werk en waar mogelijk 
vervolgonderwijs.

 Schoolgids en meer: www.mijnschool.nu

http://www.mijnschool.nu/
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Hoe ziet het schooljaar eruit?

 Start kennismakingsgesprek: kennis maken, doelen opstellen

 Volgen van een praktijkopleiding (m.u.v. sommige 
uitstroomleerlingen), theorievakken en stage

 De leerlingen heeft meerdere malen een LOB 
coachingsgesprek met mentor

 Voortgangsgesprek met ouders en leerling (rond februari)

 Driehoeksgesprek met ouders en leerling (rond juni)

 Diplomering en voor de uitstroomleerlingen het 
schoolverlatersfeest.



Mijn ontwikkelplan (MOP)  

 Resultaten, uitstroom en ontwikkeling

 Doelen op sociaal, praktisch, theoretisch en stage   
vlak, worden elke 9 weken geëvalueerd. 

 De leerling presenteert zijn ‘plan’ aan de ouders en 
de leerkracht tijdens het driehoeksgesprek. 
Ouders wordt gevraagd het MOP te ondertekenen.



Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

 Ontdek je talent
Waar ben je goed in? Waar wil je goed in worden?

 Ontdek je passie
Wat houdt je bezig? Waar wil je moeite voor doen?

 Ontdek je werkplek
Welke uitdagingen en dillema’s kom je tegen?

 Zelf aan zet
Wat ga je ontdekken, oefenen of bewijzen?

 In gesprek met
Wat heb je nodig om wensen te realiseren?



Leerlingvolgsysteem

 Presentis

 Eigen inlog, ouders en leerling

 Wat kan ik daar zien? 
 Cijfers /rapport
 Verzuim
 Doelen
 Rooster /agenda=huiswerk
 Logboek items/gebeurtenissen



Leerlingvolgsysteem



Vakkenpakket

Het vakkenpakket bestaat uit een verplicht algemeen 
deel.

 Nederlandse taal (niveaugroepen)
 Rekenen-wiskunde (niveaugroepen
 Maatschappelijke vorming: cultuur en maatschappij
 Sociale vaardigheden (omgangskunde
 Bewegingsonderwijs



Extra vakken

 Engels
 Computervaardigheden
 IOP – werken aan eigen leerdoelen.



IVIO Examens

 Nederlands 1F/ 2F

 Rekenen/Wiskunde <1F/ 1F

 Engels 1F

De leerlingen oefenen eerst zelf met proefexamens, 
vervolgens leggen zij een officieel proefexamen af op 
school, als deze voldoende zijn mogen ze mee doen aan de 
echte examens.



Cito

 In februari/ maart maken leerlingen Cito toetsen. 
Deze zijn digitaal en worden gemaakt op de 
computer. De volgende onderdelen worden getoetst:

 Rekenen
 Taalvaardigheid 
 Begrijpend lezen

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiewtS56JzWAhVSZ1AKHf2JBkYQjRwIBw&url=http://www.desaad.nl/news/afname-cito-0-toets-klas-1/&psig=AFQjCNFLvmhE_9oidgVy1nHdfNdA7cLZzQ&ust=1505208410658084


Cursusmogelijkheden

 De branche-opleiding
 In de groepen 4 en 5 volg je een branchegerichte opleiding 

waarmee je kunt uitstromen richting duurzame arbeid. In elk 
leerjaar word je gevolgde opleiding afgesloten met een 
branche-examen. Per leerjaar kies je waar mogelijk 1 
opleiding gekoppeld aan een sector en een bijbehorende stage.

 Het VCA programma kan in de groepen 4 en 5 extra worden 
gevolgd.
De branche-erkenning VCA is staat voor Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld 
om je veilig te leren werken.

 Voor de externe toetsing van een branche-opleiding wordt een 
bijdrage gevraagd aan de ouders/ verzorgers.



Stage

 De stage in de groepen 4 is gericht op het leren ontdekken van je eigen 
beroepsmogelijkheden en voorkeuren (beroepsgerichte stage).

 In de groepen 5 is de stage gericht op het vinden van een passende baan. De 
meeste leerlingen zijn bemiddeld naar een baan op het moment dat zij de 
school verlaten (plaatstingsstage).

Werken aan/ met:
 de algemene werknemersvaardigheden
 Competenties van de opleiding
 Stageboekje

 Contact stage via school

Doel stage: zo goed en zelfstandig mogelijk in de maatschappij aan het werk 
kunnen.



Ziek melden en verlof aanvragen

 Wanneer een leerling ziek is moet dit dezelfde dag voor 09:00   
uur gemeld worden. Bellen kan vanaf 08.00 uur. 
De leerling belt zelf naar stage en meld dit bij zijn mentor/ 
stagebegeleider.

 Verlofdagen die verband houden met familieomstandigheden   
vraagt u van te voren schriftelijk aan.

 Voor het bezoeken van tandarts, dokter of hulpverlenende 
instanties moet u van te voren schriftelijk  verlof aanvragen.    
Na goedkeuring ontvangt de leerling een verlofbrief. Wij gaan 
ervan uit dat afspraken gepland worden na school- en 
stagetijd. 



Tactus

Bas Evers
Preventiewerker
Tactus Verslavingszorg

T 088 38 228 87
M 06 10 68 93 64
E b.evers@tactus.nl    
I www.tactus.nl

Bas denkt graag mee bij vragen zoals:

• Roken en alcohol, hoe maken we de afspraak van NIX18?
• Wanneer is er sprake van een verslaving?
• Hoeveel uur gamen is normaal?
• Wat is cannabis eigenlijk?






Uitstroomprofielen

Het uitstroomprofiel laat zien op welke manier de 
leerling van school kan uitstromen. 

 Profiel A: dagbesteding
 Profiel B: indicatie beschut werk
 Profiel C/ D: indicatie Banenafspraak. (Met 

ondersteuning) werken in het vrije bedrijf
 Profiel D: vrije bedrijf
 Profiel E: BBL
 Profiel F: BOL



Uitstroomprofiel A: Dagbesteding 

Voorwaarden Wajong-uitkering
U komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als u door een 
ziekte of handicap nooit meer kunt werken. En als 1 van deze 
situaties voor u geldt:
 u heeft op de dag dat u 18 jaar wordt een ziekte of handicap;
 u kreeg na uw 18e en voor de dag dat u 30 jaar werd een ziekte 

of handicap. In het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, 
volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
 u woont in Nederland;
 u volgt op dit moment geen opleiding;
 u bent minimaal 18 jaar.



Uitstroomprofiel B; beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor personen die alleen kunnen 
werken met een vorm van ondersteuning die een gewone 
werkgever niet kan bieden. Ook niet met de hulp van de 
gemeente of UWV.

U kunt een positief Advies indicatie beschut werk krijgen in 
de volgende gevallen:
 U krijgt of kreeg begeleiding naar werk van uw gemeente.
 U ontvangt een uitkering van UWV.
 U ontvangt geen uitkering, maar heeft wel uw cv op 

werk.nl gezet omdat u naar werk zoekt.



Uitstroomprofiel C, D, E, F

 Een groot aantal leerlingen heeft behoefte aan extra 
ondersteuning op de werkvloer.
Zij worden aangemeld bij het doelgroepenregister. 
Dit om zo optimaal gebruik te kunnen maken van 
verschillende vormen van ondersteuning na de 
schoolperiode.

 De aanmelding vindt plaats in overleg met de 
ouders/ verzorgers.



ROC Route

Voorwaarden ROC traject:
• Rekenen en Nedelands min niveau 1F
• Goede houding (werkhouding, verantwoordelijkheid nemen, 

huiswerk maken)
• Stages goed afgerond

Mogelijkheden; 
• Entree via Mijnschool
• BBL: De student werkt vier dagen en gaat 1 dag naar school. 

Je bent juridisch gezien werknemer.
• BOL: De student gaat gem. 4 dagen in de week naar school en 

gaat stage lopen. De student is juridisch gezien student en 
heeft recht op studiefinanciering.  



Doorleren

Toelatingseisen BOL/BBL niveau 1 / 
Entreeopleiding
 Geen diploma, enkele jaren voortgezet onderwijs.
 Praktijkonderwijs.
 Minimaal 16 jaar.
 Positief instroomadvies van de toeleverende school.
 Verplichte intake activiteiten
 Bij een BBL-opleiding is een werkgever, erkend 

leerbedrijf, verplicht.



18 en dan?

 Uw kind is straks meerderjarig. 
Uw kind heeft alle rechten en plichten die daarbij 
horen. 

 Kan uw kind dit aan? Welke hulp heeft uw kind 
hierbij nodig?

 Vragen op dit punt; 
Mee Veluwe www.meeveluwe.nl
Manon Liest m.liest@meeveluwe.nl

http://www.meeveluwe.nl/
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Van school

 Waar nodig zijn indicaties geregeld.
 Gemeente of vervolgschool nodig op de hoogte.
 Paspoort voor succes. 
 Nazorg/ jobcoach



Diploma Praktijkonderwijs

 Sinds 2020
 80% aanwezig
 Goede afgeronde stage
 Mas stage en EHBO
 Sportcertificaat
 LOB portfolio

 Diploma niet gehaald 
dan schoolcertificaat.



Vragen?

 Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!

 Einde ouderavond. 
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