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Algemene informatie
Voor u ligt de schoolgids van TalentStad Praktijkonderwijs. In deze gids vindt u informatie over onze school
met betrekking tot o.a. de roosters, de stages, onze opbouw van de verschillende leerjaren en andere relevante onderwerpen die voor u van belang kan zijn.
Missie / Visie
Zingeving, ontmoeting, verantwoordelijkheid, respect en talentontwikkeling. Vijf waarden die een
belangrijke rol spelen binnen onze school, de lessen en tijdens de begeleiding van uw kind.
Zingeving is bij ons werken vanuit de christelijke identiteit. Dit doen wij aan de hand van thema’s, die
wij met de leerlingen bespreken. Daarnaast vinden wij de ontmoeting met de leerling, de ouders en de
betrokken instanties van grote waarde voor de ontwikkeling en begeleiding van uw kind. De verantwoordelijkheid voor deze ontwikkeling en het ontdekken van de kracht van de leerling is een samen gedragen
en gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Tijdens deze ontmoetingen hebben wij dan ook
respect voor elkaar, voor verschillende culturen en levensbeschouwelijke opvattingen.
Tijdens de schoolloopbaan ontdekken we samen waar de talenten en mogelijkheden van de leerling
liggen. De leerling bepaalt, samen met u en de mentor, wat hij/zij wil leren. Dit doen wij met behulp van
een M.O.P. (mijn ontwikkelingsplan). Hierin staat wat uw kind kan en waaraan we gaan werken.
Het M.O.P. is gericht op het uitstroomprofiel. In het uitstroomprofiel staat beschreven wat de mogelijke
uitstroomrichting van uw zoon of dochter is na onze school. Dit document noemen we het ontwikkel perspectief. Dit wordt bij de start op onze school van uw zoon of dochter vastgelegd. Daarnaast volgt de
leerling een theoretisch-, praktisch- en stageprogramma. Vanuit deze programma’s werkt de leerling vanuit
zijn/haar interesse en niveau/mogelijkheden. Samen volgen en begeleiden we de ontwikkeling van uw
kind. Deze zal uitmonden in een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij qua wonen, werken, vrije
tijd en burgerschap. Iedereen heeft talenten. Om optimale zorg te verlenen aan uw zoon / dochter wordt
er van de ouders een actieve rol gevraagd. Dit houdt in dat u 3x per jaar op MOP gesprekken komt, info
avonden actief bezoekt en mogelijke problemen die zich voordoen bij de ontwikkeling van uw kind waarvan het van belang is dat school dat weet, melden aan de mentor of schoolleiding. Korte lijnen met u als
ouder / verzorger zijn van groot belang in ons onderwijs en onze begeleiding van uw zoon / dochter. Mogelijk heeft u hierbij (extra)ondersteuning nodig, indien dit wenselijk is kunt u dat op school kenbaar maken.
Komend schooljaar staat de Landstede kernwaarde “Talentontwikkeling” het gehele jaar centraal voor alle
leerlingen en medewerkers binnen onze school. Verschillende activiteiten en scholingen zullen hier extra
op gericht zijn. U als ouder nodigen we van harte uit om uw talent met ons (leerlingen / ouders of team)
te delen.
Inge Schulkes
Teamleider
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School en leiding

Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041AH Zwolle
Telefoon: 088 8507400
www.talentstadpraktijkonderwijs.nl

Locatieleiding
Mevr. I. Schulkes
Telefoon: 088-850 74 00
Email: info@talentstadpraktijkonderwijs.nl
Het Praktijkonderwijs is een locatie van
de eenheid TalentStad. De directie van deze
eenheid wordt gevoerd door:
De heer G. van der Zwan
Contact per e-mail
• info@talentstadpraktijkonderwijs.nl
voor alle zaken betreffende TalentStad
Praktijkonderwijs
• jkuper@talentstad.nl / nhavinga@landstede.nl
voor aanmeldingen van leerlingen voor de
eerste klas.
• cvanbenthem@talentstad.nl voor aanmeldingen van leerlingen voor klas 2 of hoger.

Onze identiteit
Vanuit christelijke indentiteit laten wij ons inspireren om te werken aan het ontwikkelen van de talenten van
onze leerlingen en medewerkers. Als school willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw
ontwikkeling als mens.
Daarbij zijn onderstaande waarden leidend voor wat we denken en wat we doen:
•

het ontwikkelen van ieders talent

•

respect voor de eigenheid van alle mensen

•

ontmoeting met elkaar

•

aandacht voor zingeving

•

verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving
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Inrichting van het onderwijs
We zijn een school voor praktijkonderwijs. Wij bieden trajecten op maat aan. In de onderbouw wordt de basis
gevormd met praktijk- en theorievakken. Daarna wordt specifieker de beroepsrichting per leerling bepaald
waarbij uitstroom naar werk of een vervolgopleiding op het mbo wordt gegarandeerd. Stage speelt tijdens de
opleiding een belangrijke rol. De begeleiding wordt tijdens de opleiding steeds individueler.
Leerjaren

Ons onderwijs is verdeeld in leerjaren. Een leerjaar kan afhankelijk van het aantal leerlingen bestaan uit
meerdere groepen.

Klas 1

In klas 1 zitten leerlingen die vanuit het basisonderwijs voor het eerst op onze school komen. Het onderwijs is gericht op:
•

theoretische vorming (taal, rekenen, wereldoriëntatie, enz.)

•

sociaal-emotionele vorming (sociale vaardigheden)

•	praktische vorming (werken in de keuken/horeca, techniek, groen, creatieve werkvormen, bewegingsonderwijs, ICT en fietstechniek)
•

Invulling vrije tijd door middel van o.a. sportoriëntatie.

Klas 2

Het onderwijs is in klas 2 gericht op:
•

theoretische vorming

•

sociale vorming

•

sociaal-emotionele vorming

•

stagevoorbereiding (interne stage, begeleide stage en arbeidsoriëntatie)

•

invulling vrije tijd door middel van o.a. sportoriëntatie.

Klas 3

In klas 3 werken we ook met een praktijk- en een theorieklas. De leerlingen uit klas 3 beginnen met
stagelopen. Het onderwijs is gericht op:
•

theoretische vorming (gericht op zelfstandig wonen en werken buiten de school)

•

praktische vorming

•

sociaal-emotionele vorming (vooral gericht op houding en gedrag op het werk)

•

stage (oriënterende stage)

•

invulling vrije tijd door sportclinics.

In de klassen 1 tot en met 3 biedt TalentStad Praktijkonderwijs het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige
Vorming) aan. Kunsteducatie is een belangrijk onderdeel van de persoonlijke-, culturele- en algemene
ontwikkeling van leerlingen. Er wordt samengewerkt met diverse cultuuraanbieders. Verschillende kunstdisciplines komen aan bod zoals muziek, dans, theater, film en zang.

Klas 4 en 5

In klas 4 bereiden leerlingen zich voor op een baan of een vervolgopleiding. Het onderwijs is vooral gericht op:
•

theoretische vorming

•

sociaal-emotionele vorming

•

burgerschap

•

beroepsgerichte vakrichting

•

uitbreiding van stage en transitie naar werk

Entreeklas

In de entreeklas zitten leerlingen die hun niveau 1 diploma willen halen. Het onderwijs is gericht op:
*

theoretische vorming

*

praktische vorming

*

beroepsgerichte vakrichting

*

stage (beroepsstage)
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Mogelijke vervolgonderwijs

Wij bieden de leerlingen de mogelijkheid om entree onderwijs ( MBO 1) te volgend binnen onze eigen Entreeopleiding.
Entreeopleiding
De Entreeopleiding leidt op tot niveau 1 met de mogelijkheid om door te stromen naar niveau 2 of arbeid.
Leerlingen werken met een zelf aangeschafte laptop. De Entreeopleiding is een tweejarig traject die leerlingen kunnen volgen vanaf 15 jaar. Leerlingen doen in het tweede jaar examen bij Landstede, en kunnen
een diploma halen.
Deze Entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. In het tweede jaar wordt er met de leerling en ouders een keuze gemaakt.
Er wordt gekozen voor een beroepsprofiel. De Beroepspraktijkvorming (de stage)en de beroepsgerichte
vakken zijn hier aan gekoppeld. Naast de BPV staan op school de lessen Nederlands, Rekenen en Loopbaanbegeleiding centraal.
Om een Entreeopleiding te volgen moeten leerlingen o.a voldoen aan de volgende voorwaarden:
•

Er is voldoende motivatie

•

Er is weinig verzuim geregistreerd

•

Er is een positief advies van de mentor

•

Er is een stageperiode afgerond met een ruime voldoende

Vanuit school hanteren we een toelatingsprocedure.

Brugklas Pro/VMBO

Voor leerlingen waarbij de basischool in het advies aan geeft dat het nog niet (definitief) duidelijk is of een
leerling gebaat is bij praktijkonderwijs of vmbo, bieden we in samenwerking met het vmbo een brugklas
aan. In deze brugklas worden de resultaten van deze leerlingen regelmatig geëvalueerd. Op het eind of lopende het schooljaar wordt dan het definitieve besluit in overleg met u als ouders / verzorgers besproken.

Individuele aanpak in een veilige sfeer

Elke leerling is uniek. Daarom is ons onderwijs op maat. Op deze manier zorgen wij ervoor dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Daarnaast heeft elke leerling een M.O.P. (mijn ontwikkelingsplan). In
dit plan staat waaraan de leerling gaat werken (doelen). Deze doelen zijn door de leerlingen in overleg met
ouders/verzorgers en de mentor gemaakt en ondertekend.
Het M.O.P. is de rode draad van ons onderwijs. Het ontwikkelingsplan wordt 3x per jaar opgesteld en
tijdens een gesprek van 30 minuten door de leerling gepresenteerd.

Vakken

Theoretisch onderwijs

Praktisch onderwijs

Nederlandse taal

Algemene techniek

Rekenen/Wiskunde

Horeca

Engels

Groen

Praktische taalvaardigheden

Zorg en Welzijn

Praktische rekenvaardigheden

CKV (kunst en cultuur educatie)

Wereldoriëntatie

Wonen/werken/vrije tijd

Burgerschap

Fietstechniek

ICT

Bewegingsonderwijs

Cultuur & Maatschappij

Interne-, groepsbegeleide en externe stage

THINK

Arbeidsoriëntatie

Zwu = zelf werkuur
Beroepsgerichte vakken
TIZ Talent in Zicht		
Oriëntatie op je eigen mogelijkheden
en beroepen oriëntatie.
THINK:
TalentStad houdt er rekening mee dat je niet alleen je vak goed moet leren, maar ook alles er omheen.
Zoals samenwerken, nee kunnen zeggen, overleggen, dingen afmaken, met nieuwe situaties omgaan en
zo. Veel ervan leer je spelenderwijs in de lessen. Maar op TalentStad heb je in de 1ste en 2de klassen ook
eenmaal per week THINK. Bij THINK ontdek je allerlei nieuwe dingen over de wereld, over anderen en over
jezelf. Gastdocenten leren je bijvoorbeeld je grenzen aan te geven. Respect te hebben voor anderen. Om te
gaan met verschillen. Serieus samen te werken om een doel te bereiken. Met THINK ga je beter nadenken
over de dingen. Je leert op een goede manier met allerlei verschillende situaties om te gaan. Zodat later
niets jou hoeft te belemmeren om je werk te doen. THINK maakt je sterker.
Als een van de eerste VO scholen doen we mee aan het leesbevorderingsproject “Alle Zwolse kinderen
lezen”. De onderbouwgroepen zullen dan ook o.a regelmatig een bezoek brengen aan de bibliotheek en
lezen zal ook onder schooltijd een belangrijke plek krijgen binnen ons onderwijsaanbod.
Algemene vaardigheden die bij alle vakken aan bod komen:
•

Het vergroten van de zelfstandigheid

•	Het verbeteren van: concentratie, motivatie, werkhouding, tempo, nauwkeurigheid, netheid en
uithoudingsvermogen
Wij helpen leerlingen te letten op:

Wij helpen leerlingen om te gaan met:

•

Uiterlijke verzorging

•

Het accepteren van leiding

•

Presentatie

•

Eigen mogelijkheden en beperkingen

•

Samenwerken

•

Het dragen van bedrijfskleding

•

Kritiek ontvangen

•

Het houden aan werktijden

•

Opruimen en netjes omgaan met
gereedschappen en materialen

•

Initiatief tonen

9

Praktijkgerichte vakken oftewel P.G.V.

Op onze school werken we in leerjaar 2 en 3 met P.G.V voor 2 uur in de week
De volgende vakken worden binnen P.G.V. aangeboden:
•

Algemene techniek

•

Fietstechniek

•

Groen/Bloem

•

Horeca

•

Handel en verkoop

•

Zorg en Welzijn / Schoonmaak

Beroepsgerichte vakken

Leerlingen die van de onderbouw naar de bovenbouw gaan kiezen aan het begin van het vierde schooljaar
een beroepsgericht vak. Dit vak sluit zoveel mogelijk aan bij de gekozen beroepssector..
Leerlingen hebben de keuze uit verschillende beroepsgerichte vakken. Voor het schooljaar 2018-2019 bieden
wij de volgende richtingen aan:
•

Woonhulp

•

Metaal

•

Bouw/hout

•

Handel en Verkoop

•

Horeca

•

Groen

•

Transport & Logistiek

•

Fiets/autotechniek

CKV

In de onderbouw , klassen 1 t/m 3, bieden we het vak CKV aan. Kunsteducatie is een belangrijk onderdeel
van de persoonlijke en culturele en algemene ontwikkeling van leerlingen. Kunsteducatie stimuleert het
vergroten van de kunstzinnige en creatieve vermogens en verrijkt daarmee de persoonlijke ontplooiing.
We werken samen met verschillende cultuur aanbieders. Verschillende kunstdisciplines komen aan bod
zoals muziek, dans, theater, film, zang en een schoolband.
Dit schooljaar starten we binnen TalentStad met Kunstkracht. Kunstkracht is een samenwerking met verschillende Zwolse scholen en culturele instellingen binnen Zwolle. Kunstkracht is voor leerlingen in de 1ste
en 2de jaars klassen. Leerlingen zullen tijdens de verschillende lessen op school en hun bezoeken aan de
verschillende instellingen een diversiteit aan ervaringen opdoen op het gebied van kunst in de breedste
zin van het woord. Kunstkracht wordt 2 jaar binnen onze school ingezet met dank aan de hiervoor beschikbaar gestelde subsidies.
Alle leerlingen op onze school hebben eveneens de beschikking over een CJP cultuurkaart. Op deze kaart
staan de naam van uw kind, geboortedatum, school, CJP nummer en een geldigheidsdatum. Deze kaarten
worden op school uitgereikt. U moet deze kaart nog wel zelf thuis activeren wat in een bijbehorende brief
wordt uitgelegd. Pas na de activering kan de kaart gebruikt worden. Na afloop van de geldigheid van de
cultuurkaart worden alle gegevens vernietigd. In het kader van de AVG is CJP verantwoordelijk en niet de
school. Hierover zijn overeenkomsten gemaakt tussen CJP en het Ministerie van OCW. Omdat scholen een
wettelijke taak hebben om cultuuronderwijs aan te bieden is de cultuurkaart onderdeel van die wettelijke
taak. Dat is dan ok de reden dat er geen Verwerkingsovereenkomst hoeft te worden afgesloten.

Sportoriëntatie

Op onze school vinden we sporten erg belangrijk. Sporten is gezond en leuk. Er is zoveel om uit te kiezen,
dus wat past er nou bij jou? Dat gaan wij ontdekken tijdens de sportorientatie. We gaan in de praktijk
ervaren wat de verschillende sporten precies inhouden. De lessen worden in blokken van twee weken gegeven. Elke week ga je naast de gymlessen ook nog buiten de school sporten. Een fiets op school is dan erg
handig. Waar mogelijk geven we de lessen op de locatie van de sport. De les wordt dan vaak gegeven door
een trainer. De trainer weet je goed te vertellen hoe de sport gaat. Zo weet je al snel of een sport wel of niet
bij je past. Sporten die we doen zijn o.a.: mountainbiken, cricket, squashen, survival, karate, free runnen. Als
school willen we een gezonde school zijn en daar hoort sporten bij.

Gezonde school

Als school doen we mee met de gezonde schoolkantine. Dit betekend dat de automaten bij ons in de kantine voldoen aan de norm die hiervoor geldt. Tevens is er een wateraftappunt voor de leerlingen, waar ze
gratis water kunnen afnemen. Op de maandagen en donderdagen worden er (tussen de middag) broodjes
verkocht waar leerlingen zelf hun (gezond) beleg kunnen kiezen. Eveneens kunnen er smoothies gekocht
worden of vers fruit.
Wij hopen zo als school een bijdrage te kunnen leveren aan een gezond en sportief leven.
Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de richtlijnen Gezondere Kantines.
Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

Praktisch rekenen en taal

Een goede reken- en taalvaardigheid vergroot je mogelijkheden in de maatschappij. Het leven zit vol
met gebeurtenissen waarbij taal en rekenen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld bij het lezen van een brief van de
gemeente, uitzoeken wanneer de bus komt, pinnen, een rekening openen, geld overmaken. Het zijn allemaal vaardigheden die eisen stellen aan taal en rekenen. Daarnaast krijgen lees-, schrijf- en mondelinge
taalvaardigheid en taalverzorging/taalbeschouwing veel aandacht binnen ons onderwijsaanbod. Volgend
jaar starten de onderbouwgroepen met het project ‘Alle Zwolse scholen lezen’.

Dyslexie

Landstede VO- èn MBO scholen maken sinds 1 augustus 2015 gebruik van de bovenschoolse aanpak van
dyslexie. Gekozen is voor een professioneel dyslexiebeleid, gebaseerd op een doordachte aanpak die veel
voordelen oplevert in leerrendement, in tijd en geld en die aansluit bij de uitgangspunten van Passend
Onderwijs. Steeds meer wordt daarbij uitgegaan van doorlopende leerlijnen (PO-VO-MBO). Goed nieuws
voor alle betrokkenen, maar vooral natuurlijk voor de leerlingen met dyslexie.
Expertise VO Landstede Groep stuurt de projectgroep Sprint Plus aan.
Wat is het?
Sprint is een populair, geavanceerd en bewezen betrouwbaar dyslexie-softwareprogramma voor technisch
en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en studeren. Het programma werkt in word, met
pdf of rtf-bestanden en internet.
Sprint Plus beschikt over vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans. Daarnaast zijn de Van Dale woordenboeken, woordvoorspeller en speciale spellingcontrole voor mensen met dyslexie beschikbaar in dit
programma.
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Hoe helpt het?
Het programma heeft meerdere voorleesopties en een klik-en-leesfunctie op woord- of zinsniveau. De
woordvoorspeller Skippy ondersteunt bij het typen en houdt rekening met typisch dyslectische fouten
en samenstellingen: kompjoeter, moelek, treenen, deengerus etc. De spellingcontrole (Primus) is speciaal
ontwikkeld voor dyslectici; bij het corrigeren van fouten komt de hele zin in beeld. De specifieke functies
van Sprint zijn ook geïntegreerd in de taakbalk van Word, dat betekent dat bijv. de voorleesfunctie of de
woordvoorspeller snel en gemakkelijk te activeren is. Markeren en samenvatten kunnen helpen bij begrijpend lezen en de voorbereiding op de toetsen.

Certificaten en diploma’s

Leerlingen hebben de mogelijkheid om verschillende certificaten en diploma’s te behalen.
1.	Theoretische vakken
	Leerlingen, die dat willen, kunnen voor de vakken Nederlands, Wiskunde en Engels landelijk erkende
IVIO diploma’s behalen. Ook zijn er methodegebonden certificaten te halen voor Nederlands en Rekenen.
2.

Branchecertificaten

	Naast de reguliere vakken kun je nog een opleiding volgen voor een branchecertificaat of diploma.
Met dit certificaat vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Je ontvangt een certificaat dat erkend
wordt door het bedrijfsleven. Bedrijven willen namelijk graag mensen in dienst die zijn opgeleid in
hun branche. Tijdens de cursus volg je twee dagen per week beroepsgerichte vakken. Hier leer je de
algemene en specifieke vaardigheden van het vak. Op die manier bereiden we je voor op het bedrijfsleven. Voor de examinering van de landelijk erkende opleidingen kunnen kosten in rekening worden
gebracht.
VCA, tractor theorie en praktijk, horeca, handel en verkoop, lassen, bosmaaier, en heftruck behoren
onder andere tot de mogelijkheden.

Stage

Leerlingen die 14 jaar of ouder zijn lopen stage. De stage is verdeeld in verschillende fasen:
•	Interne stage (vanaf 14 jaar)
	Tijdens de interne stage bereidt de leerling zich voor op de externe stage. Een dagdeel per week
is de leerling verantwoordelijk voor de kantine, koffie, thee, de was en allerlei andere dingen die
dagelijks op school geregeld moeten worden. De leerling wordt beoordeeld op werkhouding en taakvervulling.
•

Groepsbegeleide stage

•

Externe stage (vanaf 15 jaar in klas 3, 4 en 5)

We onderscheiden tijdens de externe stage drie soorten stages:
- Oriënterende stage: de leerling loopt één dag in de week stage bij een bedrijf. Het gaat hierbij
om de kennismaking en het wennen aan het werken. De leerling werkt mee in het bedrijf en kan
dat eventueel bij verschillende bedrijven doen. Op deze manier kan een leerling ontdekken welke
uitstroomrichting bij hem/ haar past.
- Beroepsvoorbereidende stage: zodra de leerling heeft besloten wat hij/zij wil gaan worden gaat
de leerling dit beroep specifiek oefenen tijdens deze stage (meerdere dagen per week).
- Plaatsingsstage: als de leerling klaar is om te werken kan deze stage uitlopen in een dienstverband. Als het bedrijf dit niet kan bieden, dan zoeken we een bedrijf dat wel een baan beschikbaar
heeft.

Buitenland stage
Afgelopen schooljaar zijn een aantal van onze leerlingen met begeleiders van onze school op werkstage
gegaan in Frankrijk, Dit is zo goed bevallen dat we dit jaarlijks willen laten terugkeren. Leerlingen vanaf
16 (?) jaar kunnen zich hiervoor opgeven. Na een sollicitatieprocedure worden leerlingen geselecteerd die
mee mogen. De bestemming voor dit schooljaar zal vrij snel na de start van het schooljaar bekend gemaakt worden. We gaan dit schooljaar ook kijken of een werkstage in Nederland uitvoerbaar is.
Maatschappelijke stage is niet meer een verplicht onderdeel echter als team willen we onze leerlingen
graag een inkijk in de verschillende instellingen / bedrijven meegeven. We zien deze ervaringen als een
meerwaarde voor hun eigen groei en ontwikkeling. Dit schooljaar gaan we werken met een zogeheten
strippenkaart waarop leerlingen zelf hun maatschappelijke stage uren kunnen bijhouden. Deze uren moeten wel ook gedeeltelijk in hun eigen vrije tijd worden uitgevoerd. We hanteren hierbij de verhouding
50% schooltijd en 50% eigen tijd. We willen dat leerlingen minimaal 10 uren besteden aan deze stage. We
willen u vragen u kind hierin te stimuleren en te begeleiden. Een verslag van deze stage zal worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem Presentis.

Aanmelding en toelating

De leerling kan, door de ouders, telefonisch worden aangemeld bij mevr. J. Kuper of mevr. C. van Benthem.
Vervolgens maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de leerling en zijn/haar ouders/
verzorgers.
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Kennismaken

De kennismaking bestaat uit een gesprek en een rondleiding. Tijdens het kennismakingsgesprek geven wij
informatie over de school en kunnen vragen worden gesteld. Na dit eerste kennismakingsgesprek vindt er
een intakegesprek met de orthopedagoog plaats. Na dit gesprek kunnen de ouders de leerling definitief
aanmelden.

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie bestaat uit:
•

Mevr. I. Schulkes - teamleider

•

Mevr. J. Kuper - docent

•

Mevr. N. Havinga - orthopedagoog

•

Mevr. C. van Benthem - assistent teamleider

Als de leerling definitief is aangemeld worden er gegevens verzameld op het gebied van sociaalemotioneel-functioneren, leerniveau, lichamelijke conditie en maatschappelijke omstandigheden om
een goed beeld te krijgen van de leerling. De toelatingscommissie bepaald of een leerling wordt aangenomen.
De orthopedagoog is verantwoordelijk voor de gegevens op sociaal-emotioneel gebied en de gegevens
over het leerniveau. Wanneer de school van herkomst deze informatie niet voldoende kan aanleveren
voert zij onderzoek uit om de gegevens aan te vullen.

Lestijden
Onderbouw		

Bovenbouw en Entreeklas

Maandag

08.30 - 14.20

Maandag

10.30 - 16.10

Dinsdag

08.30 - 14.20

Dinsdag

08.30 - 14.20/stagedag

Woensdag

08.30 - 14.20

Woensdag

08.30 - 14.20/stagedag

Donderdag

08.30 - 14.20

Donderdag

08.30 - 14.20/stagedag

Vrijdag

08.30 - 14.20

Vrijdag

08.30 - 12.10/stagedag

Verkort lesrooster

10 x per jaar hebben de leerlingen een verkort lesrooster. De lessen duren dan i.p.v. 50 minuten, 40 minuten.
De eindtijd van deze lesdag is dan 13.00 uur.

Pluslessen

In het rooster hebben we elke donderdagmiddag voor de onderbouw leerlingen pluslessen in het rooster
staan. Dit zijn keuze lessen die na de reguliere lessen wordt aangeboden. Leerlingen kunnen uit verschillende activiteiten kiezen die ze in blokken van 5/6 weken kunnen volgen. Leerlingen krijgen na het volgen
van een bepaald blok een plusdocument voor in hun portfoliomap. Activiteiten waaruit leerlingen kunnen
kiezen zijn o.a.; 3d-printen, fotografie en programmeren.
Actuele informatie over het schooljaar zoals het jaarrooster, bijzonderheden, feesten en excursies is te
vinden op onze website.
Wanneer uw zoon of dochter bij ziekte of andere omstandigheden onverwacht niet naar school kan
komen, wilt u dan tussen 8.00 en 8.30 uur een mail sturen naar info@talentstadpraktijkonderwijs.nl. Wilt u
op de eerste dag dat uw zoon of dochter weer naar school komt dit ook via hetzelfde mailadres doorgeven. U
kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze conciërge Dhr. J.W Spannenberg telefoonnummer
0621262882.
Alle verlofaanvragen (inclusief bezoek dokter, orthodontist, etc.) moeten bij de teamleider aangevraagd
worden per mail via het bovenstaande mailadres.

Vakanties en algemene vrije dagen
Start nieuwe schooljaar

dinsdag 4 september 2018

Herfstvakantie

22 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december t/m 7 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 22 februari 2019

Meivakantie

19 april (inclusief goede vrijdag en tweede paasdag) t/m 3 mei 2019

Pinksteren

maandag 10 juni 2019

Zomervakantie

13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019
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Begeleiding
Bij TalentStad Praktijkonderwijs werken veel leerkrachten, onderwijs ondersteunend personeel en gespecialiseerde mensen. Iedere medewerker heeft zijn of haar specifieke taak om de leerlingen de begeleiding te geven
die zij nodig hebben.
Teamleider

Mevr. I. Schulkes heeft de algemene leiding bij het Praktijkonderwijs. Zij is verantwoordelijk voor het totale
beleid van de school.

Als ouder/verzorger kunt u altijd bellen of mailen bij vragen over het onderwijs of over uw kind. Dit kan via
het telefoonnummer 088-850 74 00 of per e-mail via ischulkes@talentstad.nl. In eerste instantie is altijd
de desbetreffende mentor van uw zoon of dochter het eerste aanspreekpunt van onze school.

Mevr. C. van Benthem is assistent teamleider en stuurt samen met mevr. I. Schulkes de dagelijke gang van
zaken binnen de school aan.

De mentoren

Iedere groep heeft 1 of 2 mentoren. De mentor geeft theoretische vakken en is verantwoordelijk voor de

groep. Alle belangrijke gegevens die met de leerling te maken hebben, worden door de mentor bijgehouden.
Als de leerling of de ouders vragen of mededelingen hebben kunnen zij altijd bij de mentor terecht.

De vakdocenten

Vakdocenten zijn gespecialiseerd in vakken zoals: CKV, horeca, techniek, ICT, fietstechniek, groen/dier
verzorging en bewegingsonderwijs. Zij begeleiden de leerlingen in het ontwikkelen van deze specifieke
vaardigheden. Tijdens deze vakken is meestal ook een klassenassistent aanwezig.

De instructeur

De instructeurs begeleiden leerlingen in kleinere groepen.

De Remedial Teacher
Mevr. T. van Paassen

Docentencoach
Mevr. I. Klaver

School maatschappelijk werk
Mevr. C. de Ruiter

IB-er

Mevr. C. van Benthem
De taken van de IB-er zijn:
•

Organiseren van extra zorg voor leerlingen die dat nodig hebben.

•

Leiden van groepsbesprekingen.

•
•
•
•

Deelname aan het interne en externe zorgadviesteam.
Coachen en ondersteunen van de docenten.

Contact onderhouden met hulpverleningsinstanties.

Gesprekken met ouders en leerkrachten bij problemen of zorgen.

Schoolcoach

Mevr. J. van Dalen
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Vertrouwenspersonen

Leerlingen die problemen hebben van welke aard dan ook kunnen terecht bij dhr. P. ten Have of
mevr. E. Zweers

De orthopedagoog

De orthopedagoog heeft de volgende taken:
•

Het begeleiden van leerlingen die structureel en voor een langere periode zorg nodig hebben.

•	Onderzoek doen naar het psychiatrisch en/of sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen.
Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van een hulpvraag van ouders, de mentor of de leerling.
•

Het doen van psychiatrisch onderzoek.

•

Gesprekken voeren met ouders en hulpverlenende instanties.

•

Het ondersteunen en adviseren van mentoren/docenten.

•

Betrokken zijn bij de aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen.

•

Deelname aan het zorgoverleg.

•

Betrokken zijn bij de screening van dyslectische leerlingen.

De stagecoaches

De stagecoaches begeleiden de leerling tijdens de stage. Dit doen zij door:
•	Regelmatig een bezoek te brengen aan het stagebedrijf inclusief een gesprek met de werkbegeleider
van de stagiair(e).
•

Het voeren van individuele (coachings)gesprekken met de stagiair(e).

•

Groepsgesprekken voeren met leerlingen die stagelopen.

•

Verslaglegging van bovengenoemde activiteiten.

•

Hulp bieden bij het aanvragen van subsidies.

•

Evaluaties tijdens de stageperiodes en aan het eind van de stage.

Er werken bij ons verschillende stagecoaches. De stagecoaches worden aangestuurd door de stagecoördinator. Voor vragen over de stage kunt u contact opnemen met de stagecoördinator dhr. A. Pronk of de
direct betrokken stagecoach via 088-850 74 00.

De nazorgcoördinator

Zodra de leerling de school verlaat met een baan is het belangrijk dat zij hun baan behouden. Om die
reden geven wij hen nog 2 jaar nazorg.
De nazorgcoördinator heeft de volgende taken:
•

Beantwoorden van vragen van oud-leerlingen, ouders en werkgevers.

•

Proberen problemen op te lossen over het werk of met instanties.

•

Gesprekken voeren met oud-leerlingen en de werkgever.

•

Verslaglegging van bovengenoemde activiteiten.

•

Het organiseren van een jaarlijkse terugkomavond voor oud-leerlingen.

U kunt de nazorgcoördinator bereiken via 088-850 74 00.

De schoolmaatschappelijk werker en het intern zorgoverleg (I.Z.O)

De maatschappelijk werker kan op afroep worden ingeschakeld en heeft zitting in het I.Z.O. Het I.Z.O. is
er om de school te helpen bij (hulp-)vraagverduidelijking en om te adviseren hoe hulp mogelijk voor een
leerling aangevraagd en gerealiseerd kan worden. De maatschappelijk werker wordt vanuit de gemeente
ingezet.

Intern Zorgoverleg

Binnen de school vindt er iedere vier weken een Intern Zorgoverleg plaats.
Het Interne Zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de schoolmaatschappelijk
werker en de teamleider.
Indien nodig kunnen ook de leerplichtambtenaar of de schoolarts aanschuiven.

De conciërge

De conciërge op onze school is dhr. J.W. Spannenberg. Kan uw zoon/dochter door omstandigheden of
ziekte niet aanwezig zijn? Dan kunt u contact opnemen met dhr. J.W. Spannenberg, door te mailen naar
info@talentstadpraktijkonderwijs.nl. Het is van groot belang dat u uw zoon/dochter ook weer beter meldt,
zodat dhr. Spannenberg op de hoogte is van de aanwezigheid. Op deze manier krijgen wij een goed overzicht van de aanwezigheid van onze leerlingen.

De schoolinspectie

Regelmatig vindt er overleg plaats met de schoolinspectie. Wanneer er een inspectiebezoek is geweest,
maakt de inspecteur hiervan een verslag en voegt dit toe aan het schooldossier. Het schooldossier kunt u
inzien op http://schooldossier.owinsp.nl. U kunt de schoolinspectie bereiken via het bezoekadres aan de
Hanzelaan 310, 8017 JK in Zwolle of per telefoon via (038) 469 54 00.

Extra zorg

Het kan voorkomen dat leerlingen en ouders te maken krijgen met zorgen die zich voor doen in de thuissituatie. We hebben contact met verschillende instellingen die de school helpen oplossingen aan te dragen
voor de leerling en het gezin. Wij werken onder andere samen met Veilig Thuis, Accare en MEE.

Privacyreglement

Als TalentStad Praktijkonderwijs hechten wij veel waarde aan het integer omgaan met persoonsgegevens.
TalentStad Praktijkonderwijs heeft daarom een privacyreglement opgesteld. Dit privacyreglement is opgesteld op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het beschrijft het doel van
registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd.
Tijdens bijvoorbeeld vieringen en excursies worden er regelmatig foto’s en/of video’s gemaakt. Deze worden gepubliceerd op onze (besloten) website of social media. Dit mag alleen als er vooraf toestemming
van de leerling of ouder (wanneer leerling < 16 jaar) is gegeven. Aan het begin van het schooljaar kan een
toestemmingsformulier worden ondertekend. Hierin is opgenomen voor welke doelen er foto’s gemaakt
mogen worden en waar deze mogen worden gepubliceerd.
Volgens de wet heeft iedereen recht om zijn of haar eigen persoonsgegevens in te zien. Om van dit recht
gebruik te maken kan er een e-mail worden gestuurd naar privacy@landstedegroep.nl. Het verzoek wordt
dan zo snel mogelijk in behandeling genomen. Ook wanneer het gevoel bestaat dat er op een onjuiste
manier wordt omgegaan met persoonsgegevens, kan er een e-mail gestuurd worden naar privacy@land
stedegroep.nl

Video-opnames en foto’s

We maken geregeld video-opnames in de klassen. Dit doen we in het kader van schoolvideo-interactie
begeleiding. Het is een methode om leraren te begeleiden in het verbeteren van de sfeer in de klas, het
geven van hulp aan individuele leerlingen en de manier van lesgeven. Uiteraard worden deze videobeelden alleen op school gebruikt en ook alleen voor dit doel. Daarnaast worden er video-opnames en foto’s
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gemaakt voor de website en andere communicatiemiddelen. Aan het begin van elk schooljaar wordt daarvoor, conform de Wet AVG nadrukkelijk toestemming gevraagd.

Schriftelijke informatie

Van elke bespreking en ieder huisbezoek of gesprek wordt een verslag gemaakt. Daarnaast houden we de
vaardigheden van leerlingen bij in ons leerlingvolgsysteem Presentis. We gebruiken Presentis voor doelen,
vaardigheden, gespreksverslagen e.d. Dit is thuis in te zien voor ouders en leerlingen.
Presentis
De leerling staat bij ons centraal. Dit is onze basis en ook dé basis voor Presentis. De leerling moet op de
hoogte zijn van zijn/haar ontwikkeling, mogelijkheden en uitdagingen. Wat kan ik? En wat wil ik? Welke
hulp en begeleiding heb ik daarbij nodig? Als ouder kunt u in Presentis de ontwikkelingen van uw zoon/
dochter volgen. Daarnaast vindt u ook het individueel ontwikkelingsplan (M.O.P) en het Ontwikkelingsperspectief (O.O.P). Het programma kunt u downloaden op: www.talentstadpraktijkonderwijs.nl.
Magister
In Magister wordt de aanwezig en afwezigheid van uw zoon of dochter bijgehouden. Als uw zoon/
dochter teveel afwezig is, zijn we verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Bij te veel ziekteverzuim schakelen we de schoolarts in. De verzuimcoördinator is dhr. G. Telgenhof. Hij informeert de mentoren over de aanwezigheid van uw zoon/dochter. Op onze site kunt u meer informatie vinden over verzuimafspraken.
Het leerlingdossier (algemene administratie)
In het leerlingdossier zijn de volgende gegevens opgenomen:
•

Informatie over de leerling ingevuld door de vorige school

•

Informatie over de leerling ingevuld door de ouders

•

Uitslagen van testen

•

Verslagen van maatschappelijk werk

•

Psychologisch onderzoek

•

Uitslagen

Portfolio
Het portfolio is digitaal opgenomen in het M.O.P. In het portfolio zitten bewijzen als certificaten, foto’s en
beoordelingen waarmee leerlingen kunnen aantonen dat zij bepaalde vaardigheden beheersen. Het M.O.P
kunt u terugvinden in Presentis. Leerlingen hebben ook een fysieke portfoliomap. Hierin worden certificaten, foto’s, bewijzen en werkstukken bijgehouden die een beeld geven van wat de leerling leert.
Stagemap
Leerlingen die stagelopen hebben een eigen stagemap. In de stagemap zitten de volgende documenten:
•

Stageregels

•

Afsprakenlijst

•

Ontwikkelpunten

De stageverslagen van de leerlingen worden bewaard in Presentis. De stagemap moet altijd worden
meegenomen naar de stage en de stagebespreking die op school plaatsvindt.

Communicatie en meepraten
Wij houden u, als ouder/verzorger, zo goed mogelijk op de hoogte over de vorderingen van uw kind en over
andere interessante ontwikkelingen. Ook kunt u op verschillende manieren zelf actief meepraten over belangrijke zaken. Wij willen daarbij de drempel voor u zo laag mogelijk houden.
Website
Op onze website publiceren we regelmatig leuke nieuwtjes en foto’s. U kunt onze website bereiken via
www.talentstadpraktijkonderwijs.nl.
Enquête
Jaarlijks ontvangt u van ons een kwaliteitsenquête. Door middel van deze enquête onderzoeken we de
kwaliteit van ons onderwijs en stellen wij deze, indien nodig, bij. Wij vinden het namelijk van belang dat
het onderwijs voldoet aan de landelijke normen en de wensen van u als ouder en van uw kind.
Ouderinfo
De Ouderinfo is een maandelijkse nieuwsbrief voor ouders over zaken die op school spelen. U kunt
deze nieuwsbrief alleen per e-mail ontvangen. U kunt uw e-mailadres doorgeven aan mevr. Borger via
088-850 74 00.
Huisbezoeken
Minimaal één keer per jaar legt de mentor van klas 1 een huisbezoek af. Deze huisbezoeken vinden voor
de herfstvakantie plaats. Tijdens een huisbezoek maakt de mentor kennis met de thuissituatie van een
leerling. En wordt er besproken hoe een leerling functioneert op school.
M.O.P-gesprekken
Drie keer per jaar nodigen wij ouders/verzorgers uit om te praten met de mentor of met docenten van de
leerling. Per gesprek zijn er 30 minuten beschikbaar. Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u een uitnodiging.
Ouderavond
Naast de huisbezoeken en ontwikkelingsgesprekken vindt er aan het begin van het schooljaar een ouderavond plaats met de mentor van uw kind. De mentor vertelt hoe het jaar eruit ziet en wat we gaan doen.
Dit betreft zaken zoals: het lesrooster, vakken, boeken, begeleiding, eventueel stage.
Leerlingenraad
Ook leerlingen bieden wij de mogelijkheid om mee te praten en te denken over onderwerpen die voor hen
binnen de school belangrijk zijn. Uit elk leerjaar zit één leerling in de leerlingenraad. Voor meer informatie
over de leerlingenraad kunt u contact opnemen met mevr. D. Schraa.
Ouderlocatieraad
De ouderlocatieraad organiseert in ieder geval 1 x per jaar een goede doelen actie indien mogelijk i.s.m. de
leerlingenraad. Binnen onze school willen we graag actief samenwerken met de ouders van onze leerlingen en hechten we als team veel waarde aan de inbreng van onze ouders omtrent zaken die ons onderwijs
ten goede komen. In onze ouderlocatieraad zitten de volgende deelnemers;

21

Mevr. I. Klaver (docent)
Mevr. M. Sluiter (docent)
Mevr. I. Schulkes (locatieleiding)
Mevr. A. Bronsink (ouder)
Mevr. H. van der Heyden (ouder)
Mevr. Van der Vegt (ouder)
U vindt de vergaderdata van deze vergaderingen in de jaarlijn.
Medezeggenschapsraad
TalentStad Praktijkonderwijs krijgt, net als elke school, te maken met onderwijskundige en organisatorische veranderingen. De medezeggenschapsraad (MR) mag alle aangelegenheden van de school met de
directie bespreken en heeft advies- of instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen. Dit is bijvoorbeeld bij
beslissingen over voorzieningen voor leerlingen en vaststellen van het leerlingenstatuut. In de MR zitten
ouders, leerlingen en personeel.
Onze medezeggenschapsraad vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen vindt u terug in de
jaarlijn. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Als deze verslagen of vergaderstukken wilt inzien dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR mevr. D. Schraa of via via
info@talentstadpraktijkonderwijs.nl.
Voor onze school zitten de volgende personen in de medezeggenschapsraad;
Mevr. J. Kuper (lid namens het team)
Mevr. D. Schraa (secretaris)
Dhr. G. Telgenhof ( voorzitter)
Mevr. C. Zeger- de Vente (oudergeleding)
Vacant - oudergeleding
Informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen
Een nieuwe school brengt vaak veel vragen met zich mee. Daarom organiseren we een informatieavond
voor ouders van nieuwe leerlingen. Deze avond vindt nog plaats voordat uw kind bij ons op school komt.
Tijdens deze avond kunt u nader kennismaken met de school en ouders van klasgenoten ontmoeten. Een
aantal weken na de start van het cursusjaar organiseren we nog een avond waarin we terugkomen op
eventuele vragen of problemen.
Ook organiseren we per leerjaar een informatieavond waarbij algemene informatie over de inhoud van
het onderwijsaanbod wordt verteld.

Telefonisch
Leerkrachten benaderen u ook regelmatig telefonisch. Heeft u zelf vragen belt u ons dan. U kunt ons
bereiken via 088-850 74 00.
Vieringen
We vieren Kerst, Pasen en Sinterklaas met alle leerlingen. We vieren deze dagen soms in de klas en soms met de
gehele school. De data van de vieringen staan vermeld op het jaarrooster. Kijk voor het jaarrooster op de website.
Klachtenregeling
Klachten willen wij zoveel mogelijk voorkomen, maar dit lukt helaas niet altijd. Ouders en leerlingen
kunnen zaken aan de orde stellen, die wij zo snel mogelijk en naar ieders tevredenheid proberen op te lossen.
Interne klachtenafhandeling
We proberen klachten zo veel mogelijk binnen onze school op te lossen. Wij hanteren bij de klachtenafhandeling
de volgende uitgangspunten:
•	Een klacht gaat over het gedrag of een beslissing van de aangeklaagde en moet binnen een jaar, nadat het
feit zich heeft voorgedaan, worden ingediend.
•	De klacht moet betrekking hebben op schoolaangelegenheden. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de
begeleiding van leerlingen, het toepassen van strafmaatregelen, de inrichting van de schoolorganisatie en
de beoordeling van leerlingen.
•	Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden doorgegeven. U kunt hiervoor telefonisch contact
opnemen met de teamleider mevr. I. Schulkes via 088-850 74 00.
Externe klachtenafhandeling
Kom je niet tot een goede oplossing, dan kun je naar een commissie buiten Landstede. Wil je een klacht indienen?
Neem dan contact op met jouw eigen klachtenmeldpunt via: klachtenmeldpuntpraktijkonderwijs@talentstad.nl.
De klachtenprocedure en wijze van afhandeling is te lezen op www.talentstadpraktijkonderwijs.nl.
Merkt u dat er sprake is van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme en
dergelijke, neemt u dan contact op met Meldpunt vertrouwensinspecteurs via 0900-111 3111. U kunt ook terecht bij
de vertrouwenspersonen mevr. I. Klaver en dhr. P. ten Have via 088-850 74 00.
Of loop gewoon eens binnen!
U bent uiteraard van harte welkom op onze school. Wilt u een bezoek brengen aan de school dan vragen wij u een
afspraak te maken.
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Resultaten
IVIO examens
Afgelopen jaar zijn er 33 leerlingen geslaagd voor examens van het IVIO-examenbureau. Dit waren examens voor Nederlands niveau 1,2 en3,Rekenen & Wiskunde niveau 1&2 en Engels niveau 1,2 en3.
Entree Opleiding
Afgelopen jaar zijn alle 11 leerlingen van de entree opleiding (niveau 1 MBO)geslaagd en ook al deze leerlingen zijn aangenomen voor een vervolgopleiding op MBO niveau 2.
Certificaten
Afgelopen jaar zijn er diverse certificaten behaald:
5 leerlingen hebben hun certificaat bosmaaier gehaald.
1 leerling heeft zijn tractor rijbewijs gehaald.
4 leerlingen hebben hun certificaat winkelmedewerker niveau 1 gehaald.
4 leerlingen hebben hun certificaat verkoopmedewerker niveau 2 gehaald.
2 leerlingen hebben hun certificaat kassamedewerker niveau 2 gehaald.
7 leerlingen hebben hun reanimatie diploma gehaald.
3 leerlingen hebben hun certificaat SVA 1 werken in de keuken gehaald.
2 leerlingen hebben hun heftruckcertificaat gehaald.
2 leerlingen hebben de opleiding assistent logistiek medewerker gehaald.
Uitstroom naar werk
Dit jaar zijn er 12 leerlingen uitgestroomd naar werk. Onze oud-leerlingen werken binnen verschillende
beroepsrichtingen, zoals:
•

Bouw

•

Groen

•

Techniek

•

Schoonmaak

•

Garage

•

Werkplaats

•

Schilder

•

Magazijn

•

Winkel

•

Horeca

Afspraken en regels
We zijn een school waar iedereen op een leuke manier en zonder problemen met elkaar om kan gaan. Hiervoor
hebben we een aantal duidelijke afspraken. Op die manier zorgen we ervoor dat de sfeer goed en veilig is voor
de leerlingen en leerkrachten.

De schoolsfeer

Een goede sfeer is belangrijk. Om dit te bereiken heeft de school:
•

Duidelijke schoolregels

•

Zorg op maat

•

Goede contacten met ouders

•

Enthousiaste medewerkers

De gouden regel: veiligheid

Iedereen moet zich op school veilig kunnen voelen. Bij TalentStad Praktijkonderwijs doen we daar alles
aan. Je hebt het recht en de plicht om te vertellen als er gepest wordt of als er geweld wordt gebruikt.
De volgende regels zijn erg belangrijk. Bij overtreding van deze regels volgt onmiddellijke schorsing en
eventuele verwijdering:
•

Alle wapens zijn verboden (dus ook zakmessen en andere mesjes!)

•

Drugs zijn verboden

•

Alcohol en energiedrankjes zijn verboden

•

Geweld is verboden

Als de situatie zeer ernstig is (bijvoorbeeld bij diefstal, afpersing of vuurwerkbezit) schakelen we de politie in.
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Overige regels

Naast de regels omtrent veiligheid houden leerlingen en leerkracht zich op school ook aan de onderstaande
regels:
•	Iedereen is gelijkwaardig en iedereen mag er zijn. Dit houdt in dat we op een gezellige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Uitschelden, vloeken en discrimineren is dan ook niet toegestaan.
•	Het gebruik van mobiele telefoons en mp3-spelers is alleen in de pauze of in overleg met de leerkracht, bij functioneel gebruik tijdens de les, toegestaan. Dit schooljaar starten we met de telefoontas in elke klas. Hierin doen de leerlingen hun mobiele telefoon bij binnenkomst.
•

Voor het opbergen van kostbare bezittingen en boeken huurt iedere leerling een kluisje.

•	Uit zorg en in verband met de stage verwachten wij dat leerlingen gepaste kleding dragen op
schooldagen. Onder gepaste kleding verstaan we schone en nette kleding. Hiermee bedoelen we dus:
niet te blote en korte truitjes, rokjes en dergelijke.
•

Slaan en vechten is niet toegestaan.

•

Handtastelijkheden, intimidaties en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.

•	Roken is binnen de school en op het plein verboden. Voor leerlingen vanaf klas 4 die toestemming
hebben van ouders/verzorgers geldt een uitzondering. De leerlingen mogen roken op de daarvoor
bestemde plek op het schoolplein. Dit jaar werken we toe naar een rookvrije school.
•

Leerlingen houden pauze in de kantine of buiten.

•	Bij schoolverzuim schakelen we de leerplichtambtenaar in of schoolarts bij ziekteverzuim als signaal
(ZAS).
•

In de klas wordt niet gegeten of gedronken.

•

Rommel als lege blikjes en papiertjes horen in de prullenbak.

•	Tijdens de gymlessen dragen de leerlingen gymkleding en sportschoenen en worden sieraden
opgeborgen.
•

De jassen horen aan de kapstok in de gang en niet in de klas. Dit is een reglement van de brandweer.

•

Fietsen en bromfietsen horen in de daarvoor bestemde stalling.

Andere regels (zoals klassenregels) worden met de leerlingen op school besproken. Werkkleding en
beschermende materialen als veiligheidsbril, gehoorbescherming bij de verschillende praktijkvakken is
verplicht, dit in kader van de veiligheid.

Speciaal verlof aanvragen

Wilt u speciaal verlof aanvragen voor uw zoon of dochter? Neemt u dan contact op met mevr. I. Schulkes.

Ziek melden

Is uw zoon of dochter ziek? Dan meldt u hem of haar voor 08.15 uur via de mail (info@talentstadpraktijk
onderwijs.nl) en anders telefonisch ziek op telefoonnummer: 088-8507400. Wanneer uw zoon/dochter
beter is, dan ook graag via de mail of telefoon beter melden.

Praktische zaken
Leermiddelen

Alle scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen van de overheid geld voor leer- en werkboeken en
digitaal leermateriaal. De leerlingen zorgen zelf voor de overige leermiddelen die zij thuis en op school
gebruiken. Hierbij valt te denken aan een agenda, een rekenmachine, schriften, pennen, sportkleding . Voor
de boeken die de school ter beschikking stelt geldt de volgende voorwaarde voor de ouders/verzorgers:
De lener draagt de verantwoordelijkheid voor de goede staat van de boeken, ziet toe op zorgvuldige behandeling
van de boeken en verplicht zich tot betaling van eventuele schade, indien die door de schoolleiding wordt
vastgesteld. Als het boek kwijtgeraakt is, betaalt de lener de kosten voor een nieuw boek.

Bijdrage aan activiteiten

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs, inclusief de boeken die de school aan leerlingen ter
beschikking stelt. Toch zijn er een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar
wel belangrijk zijn voor het onderwijs.
Voor de verschillende activiteiten die wij met de leerlingen organiseren vragen wij een eigen bijdrage.
Mocht u niet in staat zijn dit te betalen, neemt u dan contact op met de teamleider. Er wordt gezocht naar
de mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Om tegemoet te komen in de verschillende kosten is er
dan de Scholierenregeling. Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/regelingen.

Schoolbenodigdheden

Leerlingen van het Praktijkonderwijs hebben de volgende schoolbenodigdheden elke dag bij zich:
•	Een etui met daarin een pen, een potlood, een puntenslijper, een gum, een schaar, een kleine liniaal
en een lijmstift
•

Gymkleding en gymschoenen (dit hoeft alleen mee naar school als de leerling gymnastiek heeft)

•

Een aantal schriften

•

Een agenda

Dit schooljaar starten alle eerste jaars leerlingen met een door school bestelde laptop. De kosten bedragen
250 euro u ontvangt hiervoor een aparte rekening. In overleg met de locatieleiding is een betalingsregeling mogelijk.

Kluisjes

Voor alle leerlingen is het verplicht om een kluisje te gebruiken voor de boeken, mobiele telefoon en andere
waardevolle spullen. De school is niet aansprakelijk voor het zoek raken of beschadigen van eigendommen
van de leerlingen. We vragen 10 euro borg voor de kluissleutel.

WA-verzekering

Via de besturenraad voor het christelijk onderwijs is een verzekeringspakket ontwikkeld voor de school.
In dit pakket is een verzekering opgenomen voor ongevallen die tijdens de schooluren, tijdens activiteiten
in schoolverband en tijdens het rechtstreeks komen en gaan van school plaatsvinden. Voor alle leerlingen
geldt dat ouders/verzorgers een WA-verzekering moeten afsluiten.

Busverbindingen

We zijn met de bus goed bereikbaar vanaf het station in Zwolle.
Nieuwe leerlingen worden de eerste twee dagen door één van de leerkrachten opgehaald van
het station of ander ophaal punt.
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Buitenschoolse
activiteiten
School is meer dan alleen leren. Buiten de gewone lessen organiseren wij verschillende leuke activiteiten,
zoals het kamp en excursies. Dit zijn vaak dé activiteiten die
de leerling het langst zullen bijblijven.
Introductieweek eerste jaars leerlingen

De eerste jaars leerlingen krijgen de eerste schoolweek te maken
met een introductieweek. Doelstelling van deze week is om elkaar
beter te leren kennen. Activiteiten in deze week zullen vooral gericht
zijn op doe activiteiten in een ontspannen sfeer. De overstap van het
PO naar het VO is voor de meeste leerlingen best wel een grote stap
en we hopen op deze manier deze stap wat te verkleinen.

Kamp

De klassen 2 en 4 gaan op kamp. Informatie over het kamp ontvangt
u op tijd per brief. Op het jaarrooster staat ook de actuele informatie
over de kampdata. Het jaarrooster vindt u op onze website.
Voor de betaling van het kampgeld ontvangt u een factuur, die u
eventueel in termijnen kunt betalen. Indien dit problemen oplevert
of wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met mevr. I.
Schulkes.

Excursies

Met de verschillende klassen gaan we ook op excursie. Ook dit geven
we op tijd aan per brief. Op onze website vindt u meer informatie
over de excursies.

Sportdagen

Zowel de onderbouw als bovenbouw hebben sportdagen. Deze
sportdagen worden 2 keer per jaar georganiseerd.

Schoolfeest

Ieder jaar wordt er een schoolfeest gehouden. Wat het thema van
het feest is en wat we gaan doen wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

Competentiemodel
Binnen ons onderwijs werken we dagelijks met een eigen ontworpen competentiemodel. Vanaf klas 1 tot en
met de uitstroom werken we toe naar goed werknemerschap. U ziet in het model een opbouw van klas 1 t/m klas
5 waarbij bij elk leerjaar nieuwe competenties worden toegevoegd. Leerlingen leren zichzelf op de verschillende onderdelen te beoordelen in de 5 puntschaal waarbij de docent eveneens zijn beoordeling geeft.
U vindt het competentiemodel op www.talentstadpraktijkonderwijs.nl
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Belangrijke informatie
Locatieleider

Mentoren bovenbouw en

Schoolcoach:

Mevr. I. Schulkes

entreeklas - bereikbaar op

• Mevr. J. van Dalen

ischulkes@talentstad.nl

088-850 74 00:

assistent teamleider:

Administratief personeel Klas 4 A

bereikbaar op 088-850 74 00

• Dhr. G. Telgenhof

• Mevr. Borger-Brinkman

Mentoren onderbouw -

Klas 4 B

Conciërge

bereikbaar op 088-850 74 00:

• Mevr. I. Klaver

Dhr. J.W. Spannenberg

Mevr. C. van Benthem

jwspannenberg@talentstad.nl
Klas 1 A

Klas 5 A

• Mevr. S. de Vries

• Mevr. M. Sluiter
Overige belangrijke adressen en

Klas 1 B

Klas 5 B

• Mevr. E. van den Berg Berends

• Mevr. J. Kuper

Klas 2 A

Entreeklas 1 en 2

Dr van Deenweg 2-10

• Mevr. D. Schraa en

• Mevr. C. van Benthem en

8025 BG Zwolle

telefoonnummers
MEE IJsseloevers

Dhr. P. ten Have.

Dhr. A. Pronk

Klas 2 B
• Mevr. A. Tiggelaar

MEE Veluwe
Stage - bereikbaar op

Postbus 394

088-850 74 00

7300 AJ Apeldoorn

Klas 3 A
• Dhr. K. Woldberg en
Mevr. R. de Jonge

telefoon (038) 455 46 46

telefoon 055-526 92 00
•	Dhr. B. Vermeer		
stagecoördinator/stagecoach

Veilig Thuis
(Gelderland)

Klas 3 B

Externe expertise:

Hoogstraat 206a

• Mevr. J. Elhalawany en

•	Mevr. W. Lueks

7311 BG Apeldoorn

Dhr. R. van der Vorm

leerplichtambtenaar

Telefoon 055-578 61 30

•	Dhr. P. Weber		
schoolarts
•	Mevr. N. Havinga		
orthopedagoog
•	Mevr. C. de Ruiter		
maatschappelijk werker

Veilig Thuis
(Overijssel)
Burg. Drijbersingel 39
8021 JB Zwolle
Telefoon (038) 851 48 00

IB-er:

Aanmeldingen leerlingen eerste

• Mevr. C. van Benthem

klas:
Mevr. J. Kuper

Vertrouwenspersonen:
Dhr. P. ten Have en

Aanmeldingen van de

Mevr. E. Zweers

zogenaamde zij-instromers:
Mevr. C. van Benthem
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TalentStad Praktijkonderwijs
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle
Telefoon: 088-850 74 00
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