Toekomstmogelijkheden
In samenwerking met veel bedrijven in de regio leidt
het Praktijkonderwijs de leerlingen op voor functies
binnen de arbeidsmarkt. Ze komen het best tot hun
recht bij zeer goed gestructureerde werkzaamheden,
waarbij ook sprake is van:
 overzichtelijk werk;
 routinematige handelingen;
 assisteren van een ander personeelslid.
Daarnaast kunnen leerlingen doorstromen naar de entree-opleiding van het ROC/AOC.

Cursusaanbod binnen het Praktijkonderwijs (vervolg)
 Techniek

Veiligheidscursus B-VCA
Technisch tekenen
Stappenplan houtbewerken
Bouw
Basisvaardigheden metaal
Booglassen Mig/Mag

De stage
De leerlingen worden voorbereid op de stage door
middel van speciale lesprogramma’s over stage en beroepenoriëntatie. Op school zijn stagecoördinatoren.
Zij zoeken bedrijven, instellingen of gezinnen die een
stagiaire gedurende een bepaalde periode willen en
kunnen begeleiden. We streven naar een stageplaats
waarin de leerling zich plezierig voelt en die past bij
zijn of haar interesse en mogelijkheden. De stages kunnen wisselen zodat de leerling met een zo groot mogelijk scala van stageplaatsen kennismaakt.

Cursusaanbod binnen het Praktijkonderwijs
 Economie

Schoonmaken in de groothuishouding
Wat doe je in de winkel
Werk in de winkel
Beheren van het schoolmagazijn
Veilig werken met de vorkheftruck
 Groen
Veiligheidscursus B-VCA
Werken in het groen
Werken met de bosmaaier
en/of motorkettingzaag
Tractorrijbewijs
Plantenkennis
Assistent hovenier
 Horeca
Werken in de horecakeuken
Horeca assistent
 Zorg- & dienst- Basis (vak)opleiding schoonmaak RAS
verlening
Woonhulp
Werken met jonge kinderen en ouderen

De stage start op de leeftijd van 14/15 jaar. De stages
variëren van een halve dag tot 2 á 3 dagen per week
gedurende een aantal jaren. Via deze stages komen
veel leerlingen aan een arbeidsplaats. Mocht een
plaatsing van de leerling rechtstreeks op de arbeidsmarkt niet lukken, dan neemt de gemeente de taak
van de school over. In het kader van de uitvoering van
de participatiewet dragen zij immers ook verantwoordelijkheid voor het plaatsen van de leerling op de arbeidsmarkt.

“Leren door doen.”

Welke leerlingen gaan naar het Praktijkonderwijs?
Het Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die
baat hebben de afwisseling theorie- en praktijkvakken.
Om toegelaten te worden tot het Praktijkonderwijs
moeten de leerlingen voldoen aan bepaalde criteria
ten aanzien van intelligentie en leerachterstanden.
Ook de sociaal emotionele ontwikkeling kan daarbij
een rol spelen.
Hebt u vragen met betrekking tot de toelating dan
kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator, Natasja Rhebergen.
.

Informatie voor ouder(s)/verzorger(s)
Wij zijn een kleine locatie waar het draait om structuur,
duidelijkheid, heldere afspraken, vaste gezichten en
overzichtelijke groepen.
Praktijkonderwijs wordt gekenmerkt door:
 extra begeleiding bij het leren;
 individuele ondersteuning bij de sociaal-emotionele
ontwikkeling;
 het ontdekken van zijn/haar talenten;
 het ontwikkelen van deze talenten op eigen tempo.
Dit alles gebeurt in een individueel traject dat op maat
is gemaakt voor de leerling.

Bent u op zoek naar een nieuwe school? De vestiging
Praktijkonderwijs van het Twents Carmel College is dan
een mogelijkheid. Deze vestiging is zelfstandig gehuisvest in het schoolgebouw aan de Leliestraat 1 in Oldenzaal.
Via een traject op maat worden leerlingen voorbereid
op een zelfstandige plek in de maatschappij. Uiteindelijk
stroomt de leerling door naar een werkplek of vervolgopleiding. Deze folder geeft u informatie hoe wij dat
doen.

Schoolklimaat
Het kleinschalige karakter van de school met als sterk
kenmerk een warm pedagogisch klimaat zorgt ervoor
dat leerlingen zich op deze school snel “thuis” zullen
voelen! Elke leerling start de dag met een contactmoment met de eigen mentor. De meeste theorielessen
worden ook gegeven door de eigen mentor. Bij de
praktijkgerichte vakken krijgen de leerlingen les van
een vakdocent en/of instructeur.

Twents Carmel College
Vestiging Praktijkonderwijs
Leliestraat 1
7572 VD Oldenzaal
Tel: 0541 - 532976
E-mail: praktijkonderwijs@twentscarmelcollege.nl
Internet: www.twentscarmelcollege.nl
Adjunct-directeur: Herbert Bouwhuis

Wat is Praktijkonderwijs?
Het Praktijkonderwijs is een schoolsoort in het
voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen een groot
aantal praktische vakken. Verder krijgen de leerlingen
aangepaste basisvorming met de vakken:
 Nederlandse taal;
 rekenen/wiskunde;
 praktische arbeids- en loopbaanoriëntatie;
 maatschappelijke en culturele oriëntatie;
 informatiekunde en lichamelijke opvoeding.
Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen
eindonderwijs. De leerlingen worden daarom voorbereid op het uitoefenen van eenvoudige werkzaamheden op de arbeidsmarkt en krijgen de mogelijkheid om
via stages in de praktijk te leren. Daarnaast wordt
veel aandacht besteed aan zelfstandig wonen, werken
en een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Het Praktijkonderwijs eindigt in het schooljaar waarin
de leerling 18 jaar wordt.
De leerling ontvangt het diploma Praktijkonderwijs, en
wordt geplaatst op de arbeidsmarkt.

Wat maakt deze school bijzonder:
 Je krijgt les op uitdagende leerpleinen;
 Je hebt jouw eigen Ontwikkelplan;
 Je leert in kleine klassen;
 Je leert door te doen;
 Je ontwikkelt je via stages in de praktijk;
 Je leert actief en zelfstandig, ook met de iPad;
 Je kunt certificaten of praktijkgerichte diploma’s
halen;
 Een veilig, prettig en warm pedagogisch klimaat;
 Met je ouders zoeken we naar een passende uitstroombestemming op de arbeidsmarkt.

