Praktijkonderwijs
werkt!
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Waar wil jij een pro in worden?
Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school én in de praktijk, via
stages. Je kunt bij ons certificaten en diploma’s halen die je helpen om werk
te vinden of verder te leren op het mbo. Neem nou Daniëlle van der Wal. Ze
is 20 jaar en volgt een mbo-opleiding op niveau 3: ‘Verzorgende IG’. Doordat
ze op De Venen goed voorbereid werd op het mbo stroomde ze gemakkelijk
door van niveau 2 naar niveau 3. Er zijn al plannen om hierna de opleiding
Verpleegkundige op niveau 4 te doen. Want de zorg, dat is echt iets voor haar.

Daniëlle leert verder op het mbo
“Eerst wil ik nog wat meer werk
ervaring opdoen. Daarom loop ik
niet alleen stage bij een woon
zorgcentrum in Hardegarijp, maar
werk ik ook in verzorgingshuis
Berchhiem in Burgum. Daar had ik
al een vakantiebaantje, maar dat
beviel zo goed dat ik er ben blijven
werken. Soms werk ik er 4 uur per
week, maar er zijn ook weken dat
ik wel 24 uur werk, naast school
en stage. Dat is soms best zwaar,
want ik werk met dementerende
ouderen. Maar het past echt bij mij.
Ik wilde altijd al in de zorg. Het zit
in de familie. M’n moeder werkt
hier ook en m’n twee zussen. Het
bevalt me goed, omdat iedere dag
anders is en ik vind het leuk om
met mensen om te gaan. Ik ben
echt een doener, dus De Venen
paste goed bij mij. En het is fijn dat
de docenten contact met je blijven
houden als je al van school bent.
Ze verliezen je niet uit het oog.”

“Zorg zit bij ons in
de familie. Thuis
hebben we het altijd
over ons werk.”

Interessant voor je ouders:

Goed onderwijs
De onderwijsinspectie vindt dat we het goed doen:
yy Onze lessen zijn van bovengemiddelde kwaliteit
yy Leerlingen worden actief betrokken in de lessen
Dat vinden we zelf ook:
yy We zorgen ervoor dat leerlingen de beste mogelijkheden krijgen om
zo veel mogelijk certificaten en diploma’s te kunnen halen
yy Veel leerlingen gaan door naar het mbo of direct aan het werk

Geen extra kosten
We hebben geen extra kosten:
yy Je ouders betalen geen schoolgeld
yy Ook niet voor extra activiteiten, zoals schoolreizen en uitstapjes
yy De school betaalt alle cursussen, opleidingen en het examengeld
yy We vragen geen eigen bijdrage voor het behalen van certificaten
yy Ook voor het gebruik van de kluisjes vragen we geen geld

Iedereen telt mee!
Op onze school is er plek voor iedereen. Het maakt niet uit welke
achtergrond je hebt. Iedereen is welkom. En welke mogelijkheden je ook
hebt, je telt mee!

Word een pro!
Bij ons op school kun je meer dan 30 officiële
certificaten halen. Bedrijven vinden dit heel
interessant. Zij zijn blij met echte vakmensen!
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Ook fijn: verkeerslessen. Daarmee kun je
direct je theorie-examen doen. Dat scheelt
weer in de kosten voor het halen van je
rijbewijs!

Een leuke sfeer maak je samen!
Om het gezellig te houden op school hebben we duidelijke regels. Deze zijn
gemaakt door onze eigen leerlingen en gelden natuurlijk ook voor docenten:
1. Iedereen is welkom op onze
school ongeacht huidskleur,
seksuele voorkeur, geslacht en
levensovertuiging. Discriminatie
en racisme zijn online én offline
onacceptabel!
2. We behandelen elkaar, online én
offline, zoals we zelf óók graag
behandeld willen worden: vriendelijk
en met respect!
3. We zorgen er samen voor dat we op
internet en op school op een prettige
manier met elkaar en elkaars spullen
omgaan, zodat school een veilige
plek is, waar geen plaats is voor
schelden, (cyber-) pesten, geweld,
diefstal en vernielingen.
4. We luisteren naar elkaar, krijgen
de kans om onszelf te zijn en onze
mening te geven.
5. Wat privé is, mag je voor jezelf
houden. Dat geldt voor onszelf en
ook voor anderen.

We verspreiden privé-informatie
zoals geluids- of beeldmateriaal
alleen met toestemming van degene
over wie het gaat.
6. We helpen elkaar en komen voor
elkaar op waar dat nodig en gewenst
is. Als we zelf niet kunnen helpen,
roepen we de hulp van een ander in.
Zo staan we op school en op internet
voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en
regels en we spreken elkaar er op
aan als die niet worden nagekomen.
Als we, op internet of op school,
grensoverschrijdend gedrag van
leerlingen of medewerkers zien,
melden we dat op school.
8. We willen een ‘gezonde school’
zijn: we spreken elkaar aan op – en
nemen maatregelen tegen – gebruik
en misbruik van alcohol,
(e-) sigaretten en drugs.
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Woensdag 31 januari 2018
Je bent welkom tussen 16.00 uur en 19.00 uur. Neem een kijkje in
het gebouw, maak kennis met onze docenten en ontdek welke
certificaten je allemaal kunt halen bij ons op school.
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Doemiddag
Wil je niet alleen kijken op
onze school, maar ook een
keer doen? Kom dan ook naar
de doemiddag op donderdag
5 april van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Je kunt je hiervoor aanmelden
tijdens de Open Dag.

Praktijkschool Singelland De Venen
De Ring 4
9202 NW Drachten
tel (0512) 51 76 24
info.devenen@singelland.nl

Deelnamekaart iPad-actie

Ontdek de wereld!

Beantwoord de volgende vragen. Dat kan
alleen als je naar onze Open Dag komt.

Prijsvraag:

(kruis het juiste antwoord aan)

3. De doemiddag van De Venen is op:
¡¡2 februari 2018
¡¡30 maart 2018
¡¡5 april 2018

(kruis het juiste antwoord aan)

2. Wat is de kreet van Singelland? Talent in ... :
¡¡de dop
¡¡de praktijk
¡¡ontwikkeling

(kruis het juiste antwoord aan)

1. Hoeveel certificaten kun je precies ‘behalen’
tijdens de rondleiding op de Open Dag?
¡¡minder dan 30
¡¡30
¡¡meer dan 30

Een iPad mini helpt je de wereld te ontdekken, zoals
je op De Venen jouw talenten ontdekt. We verloten er
één onder de deelnemers aan deze prijsvraag!

Bezoek onze Open Dag op 31 januari 2018.
Doe dan mee aan de prijsvraag hiernaast en vul je
persoonlijke gegevens hieronder in.
Lever de ingevulde kaart in tijdens de Open Dag.*)

Win een iPad mini! Hoe?
1.
2.
3.

Na de Open Dag trekken we uit de juiste inzendingen
een winnaar. Op onze website vertellen we wie de iPad
mini gewonnen heeft en de winnaar wordt gebeld!

Wie ben je?
Naam: ....................................................... Leeftijd: ...........
Woonplaats: .........................................................................
Jouw telefoonnummer: ..............................................
Naam van je basisschool: ..........................................

*) Deelneming staat open voor basisschoolleerlingen vanaf 11 jaar oud. Iedere leerling mag slechts
1 deelnamekaart inleveren. De prijs wordt uitgereikt tijdens de doemiddag op 5 april 2018. De
volledige actievoorwaarden zijn op te vragen via info.devenen@singelland.nl.

