ZorgLoket

HULST

Zorgloket Hulst is een samenwerking tussen Praktijkschool
Hulst en het Reynaertcollege om
in kaart te brengen of leerlingen, die de
overstap naar het middelbaar onderwijs maken, recht hebben op zorgonderwijs.
Soms wordt het Zorgloket Hulst ook ingezet om een capaciteitenonderzoek te doen bij
leerlingen die afkomstig zijn van middelbare scholen in andere landen. Op deze manier kan de
leerling direct op het juiste niveau geplaatst worden.
1.

 vult het aanmeldingsformulier in en stuurt dit naar het
U
Zorgloket Hulst. Het aanmeldingsformulier is te vinden
op: www.reynaert.nl en www.praktijkschoolhulst.nl

2.

 w zoon of dochter krijgt een uitnodiging van het
U
Zorgloket Hulst voor een leerachterstandenonderzoek
en een psychologisch onderzoek.

3.

De basisschool of school van herkomst van uw zoon
of dochter wordt op de hoogte gebracht van deze
onderzoeken.

4.

 e basisschool wordt gevraagd relevante informatie
D
over uw zoon of dochter aan te leveren. Dit gaat
om het LVS niet-methodegebonden toetsen, een
onderwijskundig rapport en eventuele andere
verslagen of rapportages die van belang zijn.

5.

 het onderzoek zal het Zorgloket Hulst met alle
Na
leden overleggen welk niveau het beste past bij uw
zoon of dochter.

6.

Het Zorgloket brengt een advies uit.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande
informatie nog vragen? Dan kunt u mailen
naar: cle@praktijkschoolhulst.nl –
Elske de Clercq van het Zorgloket Hulst.

7.

 omt uw zoon of dochter in aanmerking voor een
K
Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs dan zal
het Zorgloket Hulst de aanvraag bij het Samenwerkingsverband indienen en zal Praktijkschool Hulst
contact met u opnemen voor het verdere verloop.

8.

 omt uw zoon of dochter in aanmerking voor het
K
Traject op Maat (T.O.M. klas) dan wordt u gecontacteerd
door het Reynaertcollege en zij zullen u op de hoogte
brengen van het advies van het Zorgloket Hulst.

9.

 as dit een capaciteitenonderzoek omdat uw zoon of
W
dochter vanuit een ander land in Nederland middelbaar onderwijs komt volgen, dan neemt de betreffende
school contact met u op voor het verdere verloop.

Advies van
het  zorgloket

!
Direct op het juiste niveau

Kleinschalig en toch alle ruimte: Dat is Praktijkschool Hulst.

Leerlingen en ouders kunnen op het vmbo kiezen voor een

Met ongeveer 95 leerlingen en een deskundig team van

Traject Op Maat (T.O.M. klas). Dit is een kleinere groep,

onderwijsprofessionals geven we de leerlingen op deze

waar we extra zorg bieden. Dit doen we door een vast

praktijkschool de ruimte. Zo kunnen zij groeien op een

lokaal, minder docenten voor de groep en aangepaste

manier die bij hen past.

leerstof.

Leerlingen in het praktijkonderwijs verdienen onderwijs
dat past bij hun karakter, kwaliteiten en leerbehoeften.
Onderwijs dat aansluit op de leerling en ervoor zorgt dat
hij of zij, zijn of haar eigen plek vindt als werknemer op de
arbeidsmarkt en als burger in de maatschappij. Daarom
begint ons onderwijs bij de leerling. Wat kan een
leerling al? Wat wil hij of zij leren? Hoe kunnen we daarin
begeleiden? Geen leerling is hetzelfde, alles is maatwerk. De
lesstof volgt de leerling en niet andersom.

De leerlingen worden opgeleid voor een diploma op basisof kaderberoepsgerichte leerweg. We helpen de leerlingen
hiermee door extra ondersteuning te bieden, zowel voor de
kennis en vaardigheden als ook op sociaal emotioneel vlak.

Op Praktijkschool Hulst kun je niet alleen jezelf zijn: je bent
het gewoon. Hier merk je dat jezelf zijn de enige weg is naar
groei en ontwikkeling. Omdat niemand hetzelfde is, is iedere
weg naar leren anders. Je maakt je eigen stappen; klein en
groot.

Ook ons onderwijs begint bij de leerling. Een aantal keren
per week kunnen de leerlingen kiezen voor extra lessen
Nederlands, Engels, wiskunde of mens & maatschappij.
Hier kunnen ze herhalingslessen krijgen, maarw ze kunnen
zich ook inschrijven voor verdieping. De leerlingen van de
T.O.M. klassen vormen geen afgescheiden groep. Zij hebben
hetzelfde lessenpakket als de overige klassen.

Leerlingen kunnen zich alleen goed ontwikkelen in een
omgeving die veilig voelt. Daar waar ze zich geaccepteerd
voelen. Structuur en duidelijke regels zijn hiervoor belangrijk.
Openheid en betrokkenheid ook. Op Praktijkschool
Hulst werken en leren we samen in een sfeer van
vertrouwen en begrip.

Iedere leerling heeft een coach. Daarmee heeft hij/zij veel
contact. Dat is vaak individueel, maar kan ook in groepjes
of met de hele klas zijn. Tijdens die gesprekken gaat het
vaak over het welbevinden, maar ook over keuzes die de
leerlingen kunnen maken, bijvoorbeeld voor de extra lessen,
keuze van een afdeling etc. De coach helpt de leerlingen
ook bij plannen en het leren leren. Daarnaast kunnen de
leerlingen ook extra begeleiding krijgen voor taalonderwijs
en wiskunde/rekenen.

Praktijkschool Hulst
Frederik Hendriklaan 16
4561 WE Hulst

Reynaertcollege
Gildenstraat 1
4561 WZ Hulst

0114-312132
info@praktijkschoolhulst.nl

info@reynaert.nl

Wat past bij
uw  zoon
of dochter

