PRAKTIJKSCHOOL

Op de praktijkschool leer je
door te doen. Je krijgt extra
veel steun en begeleiding.
Zo helpen we je op weg naar werk
dat bij je past en bereiden we je
voor op een zelfstandig leven.

Leren op jouw manier
Jij maakt samen met je coach en je ouders een plan dat past bij
wat je leuk vindt, wat je kunt en bij je dromen. Zo krijg je zo veel
mogelijk je eigen programma.

Eigen plek, eigen docenten
De praktijkschool heeft een eigen gedeelte in Leerpark Presikhaaf,
met een eigen ingang en mooie praktijklokalen. Je krijgt les van
docenten die jou goed kennen.

Veel doen
Je gaat hier veel leren in de praktijk. Daarmee begin je op school.
Bijvoorbeeld in de keuken, het magazijn of bij houtbewerken.
Vanaf 15 jaar mag je al een dag naar een echt bedrijf of een echte
instelling.
Zo kun je langzaam wennen aan echt werk.

Onze opleidingen
Je kunt kiezen uit vier opleidingen:
• Techniek & Groen,
• Logistiek & Handel,
• Woonhulp & Schoonmaak in de groothuishouding en
• Horeca-assistent.
Na de vijfde klas krijg je een erkend certificaat. Dan kun je aan
het werk. Daarnaast kun je diploma’s voor taal en rekenen 1F
of 2F halen. Met zo’n diploma kun je doorstromen naar een
vervolgopleiding.
Je kunt hier ook speciale cursussen volgen, zoals:
• Basisveiligheid openbare ruimte
• Rijden op de vorkheftruck
• Til- en maatwerk in de zorg

‘We kijken goed naar wat je al kunt,
waar je nog aan moet werken en
hoe jij het beste leert’

Wil jij ook naar de Praktijkschool
op het Leerpark?
Je mag vanaf 12 tot 18 jaar naar de Praktijkschool. Je ouders melden je
aan in overleg met je basisschool. Je basisschool zorgt voor een onderwijskundig rapport. Onze onderzoekscommissie bekijkt dit rapport en
beslist of je mag komen.
Bel gerust met meneer Van Rest of mevrouw Van der Vee als je nog
vragen hebt.

DO IT!
Een keer in de week doe je mee aan het talentenprogramma DO IT!
Je kunt kiezen uit verschillende workshops over bijvoorbeeld koken,
judo, kickboksen, fotograferen, gezichtsverzorging of leren opmaken.
En ieder jaar zijn er weer nieuwe workshops om uit te kiezen.

Wonen en vrije tijd
Hoe word ik lid van een sportclub? Kan ik nu al een rijbewijs halen?
Hoe schrijf ik me in voor een huis? Dit en nog veel meer leer je op
de praktijkschool.

Talentenmap
Leerpark Presikhaaf
IJssellaan 89
6826 DM Arnhem
026 362 91 52
leerparkpresikhaaf@arentheemcollege.nl

www.leerparkpresikhaaf.nl

Alles wat je hebt geleerd en hoe je dat hebt gedaan, verzamel je in
je Talentenmap op de computer. Daarvoor gebruik je foto’s, filmpjes
en certificaten die je hebt gehaald. Twee of drie keer per jaar
presenteer je de Talentenmap aan je ouders en begeleiders.

Na schooltijd
s‘ Middags kun je op school blijven om leuke dingen te doen.
Bijvoorbeeld tuinieren, meedoen aan Leerpark Bakt of spelen in een
band.

‘Samen gaan we op weg
naar een fijne baan of
vervolgopleiding’

