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Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Ook dit jaar is er na de eerste lesweek al heel wat gebeurd. De eerstejaars hebben een intensief 
introductieprogramma gevolgd, de roosters zijn uitgereikt, de lesboeken en onderwijsprogramma’s zijn klaargelegd 
en de docenten zijn toegerust om schooljaar 2018-2019 tot een succes te maken. Gelukkig kunnen we als team het 
schooljaar voltallig beginnen. Het gaat goed met de Groene Hart Praktijkschool. We naderen de 200 leerlingen – 
tegen alle verwachtingen in zijn we sinds 2007 jaarlijks gegroeid en het schoolgebouw is dan ook goed gevuld. 
Doordat we ook gebruik mogen maken van een ruimte bij Op Maat (voor de Rots en Watertrainingen), MBO Rijnland 
(voor de Entreeklas) en het Leerpark (voor enkele lessen drama) passen we nog nét in ons gebouw aan de Anna van 
Burenlaan.

In dit nummer van Profiel stellen de nieuwe docenten zich voor. Ook leest u hoe enkele oud-leerlingen terugkijken 
op hun schooltijd. Met name voor leerlingen en ouders die wel eens twijfelen aan ‘het onderwijs, zoals dat in het 
praktijkonderwijs wordt gegeven’, een boeiend verhaal! Tenslotte geven we wat belangrijke data aan u door.

We spannen ons in om er een heel goed jaar van te maken. Daarbij is uw hulp als ouder, collega, medewerker van 
een stagebedrijf, ambtenaar van de gemeente Alphen aan den Rijn, stagiair, vrijwilliger, bestuurslid, adviseur 
enzovoort onmisbaar. We hebben ontdekt dat we alléén als we samenwerken tot goede resultaten komen. 
Wij staan er open voor!

Tenslotte, veel informatie over de school vindt u op https://groenehartscholen.schoolwiki.nl/praktijkschool.

Willem van Ouwerkerk

Gebruik beeldmateriaal

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens 
verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw kind kan op deze 
foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden en plaatsen we bij de beelden geen namen van leerlingen. Eerder hebben we u gevraagd om 
toestemming voor het publiceren van deze beelden in de nieuwsbrief, op de website en op sociale media. 
We willen u er op wijzen dat u deze toestemming altijd aan kunt passen, in kunt trekken of alsnog kunt geven.
Weet u niet meer voor welke onderdelen u toestemming aan de school heeft verleend? 
Dan kunt u contact opnemen met de school.

1



De onderwijsloopbaan van Charlotte de Bruin en Jessica van den Heuvel, ex-leerlingen van de 
Groene Hart Praktijkschool

Jessica en Charlotte stellen zich in onderstaand artikel voor en ze beschrijven hun onderwijsloopbaan. 
Jessica en Charlotte hebben in het vijfde leerjaar van de Praktijkschool in de ‘AKA-klas’ gezeten. 
De AKA klas is inmiddels omgedoopt in ‘entreeklas’. Wij werken daarbij nauw samen met MBO Rijnland: de 
leerlingen worden opgeleid door docenten van de Praktijkschool en ze doen examen volgens de normen van het 
MBO. Zo kan ongeveer 30% van onze leerlingen onze school verlaten met het diploma Praktijkonderwijs én een 
diploma MBO, niveau 1. Daarmee hebben ze een prima start in het MBO en kunnen ze verder met een niveau-2 
opleiding. Jessica heeft bij ons de lessen op niveau 1 gevolgd en heeft diezelfde route nogmaals in het MBO gevolgd;
Charlotte haalde ‘niveau 1’ bij de praktijkschool en startte in het MBO op niveau 2. 
Dan hier ‘het verhaal’ van beide leerlingen! 

Mijn naam is Jessica van den Heuvel, ik ben 19 jaar en woon in Alphen aan den Rijn. 
Ik volg de opleiding niveau 2 Zorg en Welzijn op het MBO Rijnland in Alphen aan den Rijn.

Mijn naam is Charlotte de Bruin, ik ben 19 jaar, woon in Alphen aan den Rijn en volg de opleiding VIG/MZ niveau 3 
op het MBO Rijnland in Alphen aan den Rijn. 

Wij zijn begonnen op de basisschool Op Maat. In groep 8 zijn we bij verschillende scholen wezen kijken zoals het 
Groene Hart Leerpark en de Praktijkschool. Wij kozen allebei voor Praktijkschool, omdat het leerpark voor ons te 
moeilijk was.

Toen wij in de eerste zaten speelde bij ons gedachte ‘kunnen wij wel een diploma halen voor het MBO?’. 
In het eerste leerjaar waren we daar niet positief over. Na een aantal gesprekken gevoerd te hebben bleek dat wij 
naar AKA klas (niveau 1) konden en daar waren wij super trots op. In de 5de hebben wij geleerd hoe je door kan 
stromen naar het MBO. Nu een paar jaar later kijken wij met trots terug hoe ver wij zijn gekomen.

Charlotte de Bruin: Ik ben begonnen met niveau 2 op het MBO Rijnland in Alphen aan den Rijn. In mijn gedachten 
speelde altijd de vraag: ga ik dit halen? Ik bleef tegen mezelf zeggen: ‘maar natuurlijk ga ik dat halen!’ 
Mensen om mij heen hebben mij er doorheen gesleept en geholpen waardoor ik positief bleef. Ik had nooit verwacht
dat ik niveau 2 zo makkelijk zou halen. Ik zat te twijfelen of ik verder zou gaan met niveau 3 of te gaan werken. Ik 
heb er na enige tijd er toch voor gekozen om niveau 3 te gaan doen, omdat ik er anders wellicht in de toekomst 
spijt zou van krijgen - en proberen kan altijd. Ik werk nu momenteel al in de gehandicaptenzorg namelijk bij Ipse de
Bruggen in Zwammerdam en wil daar uiteindelijk doorgroeien als persoonlijke begeleider.

Jessica van den Heuvel: Ik ben begonnen met niveau 1 op het MBO Rijnland in Alphen aan den Rijn, omdat ze bij de 
AKA klas hebben gezegd dat het beter is om dat jaar over te doen. Nu ik mijn diploma behaald heb wilde ik heel 
graag doorleren, maar mijn docent van het MBO Rijnland vertelde mij dat het erg lastig zou worden. 
Alleen - ik wilde zo graag door leren dat ik dit met mijn ouders heb overlegd en die hebben er vervolgens een 
akkoord voor gegeven. Met succes ik zit nu in mijn laatste jaar van niveau 2. Graag zou ik hierna ook nog niveau 3 
willen volgen, want mijn doel is om zo ver mogelijk te komen. Ik loop nu momenteel stage op een school en wil 
later graag klassenassistente worden. Natuurlijk heb ik dit niet alleen gedaan, maar samen met mijn familie en 
vrienden.

Wij willen aan iedereen en tip meegeven: Blijf jezelf, geef niet op 
en blijf positief en vervolgens kom je heel ver!
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Het centrum voor Jeugd en gezin nodigt u uit voor onderstaande bijeenkomst en webinar.

Bij een webinar kun je als ouders op een afgesproken dag en tijd vanuit huis via internet inloggen op een live 
video/chatsessie oer een bepaald onderwerp.

Er is een cursus voor ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn, en er is een webinar voor ouders met een 
sportend kind.

‘En de kinderen scheiden mee….’ 

Voor ouders die gaan scheiden of gescheiden zijn. 

De cursus ‘En de kinderen scheiden mee….’ bestaat uit vier workshops voor ouders die gaan scheiden of gescheiden 
zijn, waarin lotgenotencontact een centrale plek inneemt. We bieden ondersteuning rond zaken waar je tegen 
aanloopt bij een scheiding, bv de opvoeding, verdriet en rouw. 

Als je gaat scheiden, komt er veel op je af. Je hebt te maken met je eigen verdriet en er moeten veel praktische 
zaken geregeld worden rondom de scheiding. En natuurlijk is het belangrijk om je kinderen zo goed mogelijk te 
begeleiden. De kinderen scheiden immers altijd mee.

Tijdens deze cursus van vier workshops bespreken we wat je als ouder of (mede)opvoeder het beste kunt doen om 
je kind te helpen in deze moeilijke periode.

De workshops hebben een interactief karakter, er is veel ruimte en tijd om met andere ouders in gesprek te gaan en 
ervaringen te delen. Ook is er aandacht voor alles wat geregeld moet worden rondom een scheiding**, waar je tegen
aanloopt bij de opvoeding, hoe je de kinderen zo goed mogelijk kan begeleiden, met speciale aandacht voor de 
emotie ‘verdriet’ en rouw.

** We richten ons niet per definitie op een vechtscheiding, maar je bent ook welkom om te delen met andere ouders
als de scheiding moeizaam verloopt. Enige zelfreflectie wordt wel van u gevraagd.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van twee uur en is gratis! Locatie CJG Alphen aan den Rijn, Stadhuis, 
dinsdagavond 18 september & 2, 16, 30 oktober van 19.30 – 21.30 uur. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl of klik 
hier.

Webinar  ”Ouders langs de lijn”

De webinar  ”Ouders langs de lijn” wordt gehouden op donderdag 20 september van 20.30 uur tot 21.30 uur.
Tijdens dit webinar, neemt Tischa Neve (kinderpsycholoog) jou als (toekomstig) sportouder mee om je bewust te 
worden van je gedrag, de impact ervan en geeft ze handvatten om zo goed mogelijk te zijn voor je kind.
Dit webinar zit vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips over hoe je je kind helpt om sportief, respectvol
en met plezier te sporten.
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden.
https://www.cjghm.nl/cursussen/cjg-webinar-ouders-langs-de-lijn/-1/3008/563578

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

Website: www.cjgcursus.nl
E-mail: info@cjgcursus.nl
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Telefoon: 088 254 23 84
@ cjgcursus

Even voorstellen:  Chantal Rijnsburger, Wiebe Groeneveld en Jolanda de Graaff.

Beste ouders, verzorgers,

Dit schooljaar ben ik gestart als docent Zorg & Welzijn van de Groene Hart Praktijkschool en via
deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Chantal Rijnsburger en samen met
mijn man en twee kinderen, Gijs en Anna,  woon ik in Alphen aan den Rijn. In mijn vrije tijd hou
ik van koken en reizen. 
Ik werk inmiddels 4 jaar, met veel plezier, binnen het onderwijs als docent Zorg & Welzijn. Ik
geef vier dagen in de week les op de Groene Hart Praktijkschool. 
Ik heb geleerd dat met mooi en betekenisvol onderwijs kinderen met plezier naar school komen
en willen leren. Ik hoop en verwacht dat ik op deze school hier mijn steentje aan bij kan dragen!

Wiebe Groeneveld, 57 jaar jong en getrouwd met Anneke.
Ik ben ook werkzaam op het Leerpark en geef daar Techniek in de onderbouw.
Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, koken en ik los graag puzzels op.
De 2cv (eend) en mijn bootje verdienen ook aandacht, zodat ik regelmatig tijd te kort kom.
Hier op de Praktijkschool ben ik de vervangen van Peter en ga mij bezig houden met RT.
Ik ben op maandag en donderdag aanwezig op de Praktijkschool.
Ik heb er veel zin in.

Graag stel ik mij even aan jullie voor. Ik ben de nieuwe docent 
voor de AVO vakken en coach (samen met mevr. Bas) van klas 1D. 
Ik geef klas 1 tot en met 5 les en ik ben meestal te vinden op de tweede etage.

Ik heb jaren voor de bovenbouw op een basisschool gestaan, eerst in Den Haag en later in
Alphen aan den Rijn. Nu heb ik dan de overstap naar het voortgezet onderwijs gemaakt.

De eerste weken zitten er alweer op en ik heb de leerlingen al een beetje leren kennen. Ik heb erg
veel zin in deze nieuwe uitdaging!

J. de Graaff  ( JGk )

Mevr. J. Ohm en Mevr. M. Kester stellen zich aan U voor in de volgende Profiel.

Belangrijke data

Belangrijke data vindt u altijd ook op onze site. Maar ook in de Profiel worden belangrijke data opgenomen. Hier zijn 
ze; voor de ouderavonden geldt: een uitnodiging volgt en daar staan dan ook de tijden en het programma bij! 

18 september ouderavond klas 1
19 september jaarmarkt, leerlingen ’s middags vrij
25 september ouderavond klas 4 en 5
27 september ouderavond klas 2
3 oktober ouderavond klas 3
16 oktober teamvergadering, geen lessen na 15.30 uur
20-28 oktober herfstvakantie
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Contactgegevens
Groene Hart Praktijkschool
Anna van Burenlaan 15 
2404 GA Alphen a/d Rijn 
telefoon: 0172 - 473 175 

Wilt u reageren?
Mail ons naar: 
admpraktijkschool@scopescholen.nl
onder vermelding van Profiel.
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