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OVER DE
GROENE HART
PRAKTIJKSCHOOL
De samenleving heeft ‘doeners’ nodig. Bij ons op de Groene Hart Praktijkschool worden veel
praktijklessen gegeven. Leerlingen leren terwijl ze bezig zijn. Dat mogen ze in hun eigen tempo
doen en er is ruimte voor vallen en opstaan. Wij houden rekening met de omgeving van de
leerling en overleggen regelmatig met de ouders. Wat een leerling bij ons leert, sluit aan bij
zijn of haar interesses en niveau. Zo zorgen we voor onderwijs op maat!
Wij zorgen voor elkaar en helpen elkaar. Daarin herken je onze christelijke basis. Onze docenten
hebben een voorbeeldfunctie, maar leren ook van hun leerlingen. We zijn trots op de groei van
onze leerlingen en op ons aandeel daarin.

INTENSIEVE
BEGELEIDING
We leren onze leerlingen om verantwoordelijk te zijn voor hun
eigen ontwikkeling. Daarbij worden ze goed begeleid. We maken
heldere afspraken en zijn duidelijk en consequent. Zo ontstaat
een persoonlijke relatie. Leerlingen weten wat ze aan ons hebben.
Elke groep heeft een eigen coach. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen én de ouders. Daarnaast is er een
team van specialisten voor leerlingen die extra begeleiding nodig
hebben op allerlei gebieden.
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Eigen leerrou

PERSOONLIJK LEERPLAN
Iedere leerling is uniek. Wij begrijpen de uitdagingen waar onze leerlingen mee te
maken hebben. Daarom maken we samen met de leerling, de ouders en de coach
een fijne leerplek die bij de leerling past. Samen stellen we leerdoelen in het Mijn
Ontwikkelingsplan (MOP) en een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Die zijn
flexibel en sluiten aan bij de interesses van de leerling.
We bieden maatwerk. Vanaf het eerste leerjaar volgt iedere leerling een eigen leerroute.
We kijken daarbij naar het niveau waarop we onze lessen aanbieden, naar het tempo dat
het best bij de leerling past en naar zijn of haar belangstelling. Zo krijgt elke leerling dát
onderwijs aangeboden dat het best past!
Leerlingen volgen schoolvakken en lopen stage, zowel in als buiten de school. In een
portfolio houden de leerlingen zelf hun resultaten bij. De docenten doen dat in ons
leerlingvolgsysteem. We hebben onderling veel contact. Leerlingen, docenten, ouders,
stagebegeleiders en werkgevers bespreken regelmatig hoe het gaat met de leerling.
Na hun schooltijd volgen we de leerlingen nog maximaal twee jaar om zo de overgang
naar het ‘echte’ leven in de praktijk te begeleiden.

Josje
“Het lijkt wel of ik slimmer ben geworden
sinds ik op de Praktijkschool zit. Het is
gezellig op school en de sfeer is goed.
We praten veel samen. Eén keer… nee,
dat ga ik maar niet vertellen. Ik heb
al vier extra certificaten.”

Thuis voelen op school
Op onze school zitten zo’n 180 leerlingen. We zijn kleinschalig en
het onderwijs wordt gegeven in overzichtelijke groepen. Hoewel
we een kleine school zijn, hebben we veel in huis. Leerlingen doen
praktijkervaring op bij de vakken groen, techniek, zorg & welzijn,
koken, horeca en in de winkelpraktijk. We gebruiken de aanpak
van de Gezonde School om met zijn allen fit te blijven of te
worden. Daarom zit ‘sport & bewegen’ in het keuzepakket van de
bovenbouwleerlingen. We willen leerlingen ook meegeven dat we
zuinig moeten zijn op onze leefomgeving.
We zijn een veilige school in een rustige omgeving. We werken
samen met de gemeente om de veiligheid in en rondom de
school te verbeteren.

Ricardo
“De overstap van de basisschool
naar de Praktijkschool? Heel
makkelijk. Kan niet beter! Ik heb
een certificaat in techniek gehaald.”

OEFENEN IN
DE PRAKTIJK
We bereiden leerlingen voor op hun toekomstige leven: wonen, werken
en vrijetijdsbesteding. We besteden hier op school veel aandacht aan.
Door de leerlingen gemaakte spullen (van tuinbanken en picknicktafels
tot appeltaart en cupcakes) worden verkocht of krijgen een plaats in
het straatbeeld. Zo kunnen ze extra trots zijn op het resultaat.
Daarnaast oefenen de leerlingen alles wat ze bij ons op school hebben
geleerd weer in de praktijk. We werken daarom samen met zo’n 80
stagebedrijven. Dat maakt dat we iedereen een passende stageplaats
kunnen bieden.

SAMENWERKING
MET HET VMBO
Sinds 2019 werkt de Groene Hart Praktijkschool nauw samen met het
Groene Hart Leerpark (vmbo). Docenten wisselen kennis uit, er worden
gemeenschappelijke leertrajecten ontwikkeld en ook de faciliteiten van
de scholen worden gedeeld. Docenten kunnen daardoor nóg betere
maatwerktrajecten voor leerlingen maken.

BAAN OF
VERVOLGOPLEIDING
Samen zorgen we er op de Praktijkschool voor dat leerlingen aan

Opleiding

het einde van hun schooltijd een baan krijgen of verder kunnen leren.
Ook leren we ze om iets te betekenen voor de mensen om hen heen.
We laten zien dat ze er mogen zijn.

Diploma

Aan het eind van de opleiding wordt een examen afgenomen.
Daarnaast kunnen leerlingen bij ons certificaten halen, zoals een
BHV-certificaat en een EHBO-diploma. Zo hebben ze een streepje
voor op andere schoolverlaters.

Verder leren

De Praktijkschool werkt samen met mboRijnland. Als leerlingen
onze school verlaten, gaan ze òf verder leren òf aan het werk.
Onze leerlingen kunnen twee diploma’s halen: een diploma
Praktijkonderwijs én een mbo-diploma. Met het diploma
mbo-entree stromen ze bij het mbo in op niveau 2.

Baan zoeken
Lotte

“Mijn vriendinnen zeiden altijd:
bij een Praktijkschool heb je geen
diploma’s. Ik zei, dat is wel zo. Aan
het eind van de rit krijg je een
diploma. Als je geen diploma hebt, kun
je minder dingen doen.”

NIEUWSgierig?
Op vrijdag 26 november 2021 van 19.00 - 21.00 uur
is het Open Huis. Aanmelden kan via de website.
Neem contact op met de schoolleider

Dia
“Ik wil graag politieagent worden.
Als je heel goed leert, kun je dat
worden. Je moet niet zo kijken dat je
op een lage of op een hoge school zit.
Je moet gewoon goed leren en dan
kun je iets worden.”

als u vragen heeft:
Sandra Snippe
ssn@scopescholen.nl
0172 – 473 175

ZIEN WE JOU
BINNENKORT?
De Groene Hart Praktijkschool is toegankelijk voor
leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring voor
praktijkonderwijs. Het is leuk om alvast te kijken
hoe de school eruit ziet.
Daarom nodigen we alle leerlingen uit om naar ons
Open Huis te komen. Hier staan alle docenten klaar
om de school te laten zien. En trots dat ze zijn!
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Anna van Burenlaan
2404 GA Alphen aan 15
den Rijn
0172 - 473 175
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