Workshop Reggesteyn-Rijssen ‘Praktijkonderwijs op Reggesteyn’
Wat is het Praktijkonderwijs?
Het praktijkonderwijs is gericht op leren in/door de praktijk. Leerlingen bereiden zich voor op
het zelfstandig invullen van hun leven, het bewust invullen van vrije tijd en op het vinden
van een geschikte plek op de arbeidsmarkt.
Praktijklessen
Om hen hierop zo goed mogelijk op voor te bereiden, volgen onze pro-leerlingen iedere
week ongeveer de helft van de tijd praktijklessen. In de bovenbouw wordt dit percentage
nog hoger. Na de eerste twee leerjaren kijken we of deze onderwijsvorm op Reggesteyn
voor deze leerling nog steeds het beste is. Blijkt uit dit onderzoek dat de leerling meer aan
kan, dan is overplaatsing naar het leerwegondersteunend onderwijs (vmbo) mogelijk.
Individueel
Het onderwijs is individueel gericht. Iedere leerling werkt aan de hand van een persoonlijk
leerplan. Na 2,5 tot 3 jaar gaan de leerlingen op stage. Het doel van de stage is de
leerlingen goed voor te bereiden op het arbeidsproces. Wanneer de opleiding afgerond is,
stromen deze leerlingen in op de arbeidsmarkt. Ook dit begeleiden we vanuit school.

Voor wie is deze leerweg bestemd?
Leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs hebben in het basisonderwijs of
speciaal basisonderwijs veel leerproblemen gehad bij rekenen, lezen en/of spelling.
Het onderwijs in het praktijkonderwijs is individueel gericht. Iedere leerling werkt aan de
hand van een individueel ontwikkelingsplan. Een belangrijk deel van de opleiding is praktisch
ingevuld.

Wat kun je met deze leerweg?
Het praktijkonderwijs is een praktijkgerichte opleiding. Belangrijk is dat de leerlingen hun
weg in het leven leren vinden door een praktische opleiding. Pro-Reggesteyn bereidt hen
voor op zelfstandig wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.
Deze leerweg leidt op voor een plaats op de arbeidsmarkt. Leerlingen krijgen veel
praktijklessen aangeboden op verschillende terreinen. Zo kunnen ze ontdekken wat wel en
wat minder bij hen past. Uiteindelijk leidt dit tot verschillende stages in de bovenbouw en
uiteindelijk tot een plaats op de arbeidsmarkt.

In de workshop
In deze workshop hoort u meer over de kenmerken van het praktijkonderwijs. We laten u
zien hoe we het eerste leerjaar invullen en op welke wijze we de leerlingen begeleiden.

