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1. Doelstelling project 

In schooljaar 2018-2019 is Praktijkklas De Kerkuil als pilot gestart. Dit project speelt in 

op de ondersteuningsbehoeften van bovenbouwleerlingen die meer leren door te 

doen, te ervaren en toe te passen. Leerlingen die meer behoefte hebben aan een 

praktische aanpak van de lesstof. De focus ligt op het vergroten van de motivatie voor 

school, het verkrijgen van een positief zelfbeeld, toekomstperspectief en 

succeservaring opdoen.  

Het project zal, naast een praktisch aanbod, aandacht besteden aan de 

studievaardigheden (o.a. organiseren, plannen, jezelf presenteren, samenwerken, 

dingen opzoeken, zelfreflectie) en zelfredzaamheid. Dit samen vormt een goede basis 

voor de verdere (school)carrière en ontwikkeling. Het welbevinden van de deelnemers 

staat voorop; ze krijgen de kans om te laten zien waar ze goed in zijn!  

2. Thematisch werken  

In vier blokken, verspreid over het schooljaar, zullen de deelnemers aan de slag gaan 

met verschillende thema’s. Voor elk blok is er een afwisselend programma 

samengesteld, met diverse werkvormen en -locaties. De projectdagen beginnen en 

eindigen veelal op De Kerkuil in Limmen. De deelnemers houden in een portfolio hun 

bevindingen bij en reflecteren op hun eigen leerdoelen. Naast interessante weetjes 

opdoen over de thema’s, zal er ook worden gewerkt aan de taal-, reken- en 

studievaardigheden. Leerlingen doen mee aan alle thema’s, gedurende de gehele 

lesperiode.  

3. Profielschets deelnemers  

Het project is bedoeld voor leerlingen die passen binnen de volgende profielschets:  

De leerling…. 

 zit in schooljaar 2022-2023 in groep 7 of 8 op een school in Heiloo 

 heeft een uitstroomperspectief van Praktijkonderwijs of VMBO BB  

 is gebaat bij een praktische invulling van de lesstof  

 is zelf praktisch ingesteld 

 is gebaat bij succes-ervaringen door anders te leren dan op basisschool    

    geboden  

  



 

 

 

 kan functioneren in een nieuwe groep en nieuwe  

 laat passend gedrag zien dat bijdraagt aan zijn/haar leerproces en dat  

    van een ander  

 is gemotiveerd voor deelname aan het project 

De groep zal uit max. 10 leerlingen bestaan. Indien er meer aanmeldingen zijn dan plek 

is, dan zullen de praktijkklasleerkracht en projectcoördinator van De Kerkuil en de 

consulent van PPO Heiloo de samenstelling van de groep bepalen.  

4. Deelname  

Deelname aan het project is kosteloos, er wordt geen (aanvullende) ouderbijdrage 

gevraagd. Wel wordt van de leverende school een bijdrage gevraagd t.b.v. 

verbruiksmaterialen en evt. reis- en excursiekosten. De schoolbijdrage voor 2022-2023 

is vastgesteld op €100,- per deelnemende leerling. De leverende school en leerkracht 

blijven verantwoordelijk voor de ontwikkeling en overdracht van de leerlingen. 

Deelname is niet vrijblijvend; van de deelnemers wordt verwacht dat ze aan alle 

modules en lessen deelnemen.  

Er gelden een aantal regels bij De Praktijkklas De Kerkuil. De regels zullen tijdens de 

intake met de deelnemende leerling, ouder/verzorger, eigen leerkracht, IB-er en 

praktijkklasleerkracht worden besproken en ondertekend. De regels zijn:  

• de deelnemer is er 100% van de tijd en komt op tijd  

• de deelnemer doet actief mee met de activiteiten  

• de deelnemer doet zijn uiterste best om eigen leerdoelen te behalen  

• de deelnemer helpt klasgenoten waar mogelijk en wil met iedereen samenwerken 

• de deelnemer heeft een vriendelijke en beleefde aanspreektoon en schoolproof 

     taalgebruik  

• ouders/ verzorgers geven toestemming om contact te onderhouden met de school  

     van herkomst (ouders worden meegenomen in cc) 

• ouders/ verzorgers zijn telefonisch bereikbaar op de praktijkklasdag 

5. Leerkracht Praktijkklas  

Even voorstellen…  

Mijn naam is Astrid van Oostrom en ik werk sinds 2018 op de Kerkuil. Ik heb inmiddels 

13 jaar onderwijservaring. Naast mijn werkzaamheden in het reguliere basisonderwijs, 

ben ik ook een aantal jaren docent geweest op Praktijkschool de Viaan. In die tijd heb 

ik ervaren dat je kinderen ook kunt laten leren door met hun handen te werken en hun 

creativiteit te gebruiken.  

 

 



 

 

Als kinderen eenmaal hebben ervaren dat er ook een manier van leren is, die hen past, 

helpt dit enorm bij het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, de eigenwaarde en het 

toekomstperspectief. Ik hoop samen met de kinderen, met veel plezier, mooie dingen 

te beleven en ze vertrouwen te geven in hun eigen kunnen en hun toekomst.  

Voor vragen/opmerkingen ben ik bereikbaar via praktijkklas.kerkuil@blosse.nl 

6. Afstemming met de basisschool  

De leerlingen zullen één dag in de week (op maandag) in de Praktijkklas zijn en daar 

werken aan thema’s. Het is belangrijk dat er tijdens de overige lesdagen op de eigen 

basisschool wordt teruggevraagd over de deelname aan De Praktijkklas door de 

leerkracht of overige leerlingen. Vanuit de praktijkklasleerkracht zal er na elke module 

een terugkoppeling komen over de uitgevoerde activiteiten en de bereikte doelen. De 

leerkracht/IB zal per mail op de hoogte worden gehouden van de vorderingen en of 

veranderingen in de planning. Er is afgesproken met de directeuren van de 

basisscholen dat het gemiste werk op de basisschool dat behandeld wordt op de 

projectdag, niet hoeft te worden ingehaald door de deelnemer. Bij gemiste toetsen 

dient er een nieuwe afspraak te worden gemaakt door de leerkracht met zijn/ haar 

leerling. De leverende school en leerkracht/IB blijven verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling en overdracht van de leerlingen.  

7. Leverende scholen  

Vanuit Passend Primair Onderwijs Noord Kennemerland is het mogelijk gemaakt om de 

Heiloose scholen te voorzien van 1 groep leerlingen die kunnen deelnemen aan De 

Praktijkklas op KC De Kerkuil. Dit zal op de maandag plaatsvinden op de vooraf 

aangegeven weken. Met maximaal 10 leerlingen.  

Het gaat om de volgende scholen: 

Blosse: Benedictusschool, Paulus, St. Radboud, Willibrord 

ISOB: Elckerlyc, Meander, De Springschans, De Zuidwester 

Tabijn: De Duif 

Jan van Rijckenborghschool 

Elke school mag 1 (of 2) leerlingen aandragen. In overleg met de praktijkklasleerkracht 

en de betreffende consulent zal worden aangegeven welke leerlingen daadwerkelijk 

worden uitgenodigd voor een intake. Het kan daarbij voorkomen dat van 1 school, 2 

leerlingen gaan deelnemen, omdat daarvan is bepaald dat deze geschikter zijn voor 

deelname dan een andere aangemelde leerling. Of dat er een school is die geen 

leerlingen aanmeld.  
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8. Aanmeldroute voor schooljaar 2022-2023 

• Eind mei/begin juni: Handleiding en flyer met aanmeldformulieren worden 

     verspreid over de leverende scholen van PPO NK  

• De leerkracht stemt met de intern begeleider en directie af welke leerlingen in  

     aanmerking komen voor het project.  

• Desbetreffende geselecteerde leerlingen krijgen een flyer mee naar huis.  

• De leerlingen geven zich met hun ouder(s)/verzorger(s) op bij de leerkracht/  

     IB/ directie. 

• De intern begeleider draagt er zorg voor dat het ingevuld inschrijfformulier  

     z.s.m. op De Praktijkklas van De Kerkuil aangeleverd is.  

• Leerkracht/IB’er, Ouders en leerlingen worden vervolgens uitgenodigd voor  

    een intakegesprek. NB.: Inschrijven betekent niet automatisch deelnemen. 

    Het kan voorkomen dat er te veel aanmeldingen zijn en er kinderen zullen   

     afvallen.  

• De intakegesprekken vinden plaats op de school van de leerlingen.  

     IB’er/leerkracht, leerling en ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.  

• Voor de zomervakantie zal de deelname aan De Praktijkklas definitief bekend   

    gemaakt worden bij de leerlingen, hun ouders en de leverende school.  

• Op maandag 5 september 2022 zal de eerste lesdag plaatsvinden. 

  



 

 

 

9. Planning  

Rooster Praktijkklas - De Kerkuil in Limmen 

 

Data dinsdagen   
5 september 2022 Start blok 1  

12 september 2022   

19 september 2022   
26 september 2022   

3 oktober 2022   
10 oktober 2022   

Herfstvakantie   
31 oktober 2022 Start blok 2  

7 november 2022   

14 november 2022   
21 november2022   

28 november 2022   
12 december 2022   

Kerstvakantie   

9 januari 2023 Start blok 3  
16 januari 2023   

23 januari 2023   
30 januari 2023   

6 februari 2023   
13 februari 2023   

Voorjaarsvakantie   

6 maart 2023 Start blok 4  
13 maart 2023   

20 maart 2023   
27 maart 2023   

3 april 2023   

17 april 2023   
meivakantie   

 

 


