Hoofd, hart en handen in 2017/2018

Structuur biedt ruimte in 2017/2018

• Het onderwijs dat wij hier geven, is hoofd,
hart en handen ten voeten uit! Het zijn
de principes van waaruit wij denken en
handelen. We werken hier dus iedere
dag en het gehele schooljaar aan.
Door in ons onderwijs hoofd, hart en handen te verbinden,
leren onze leerlingen op de best mogelijke manier.

Praktijkschool De Brug

Ons schooljaar
2017/2018 in één
oogopslag

Als ik terugkijk op het schooljaar 2017/2018, doe ik dat met
een tevreden gevoel. We hebben de kansen voor onze
leerlingen en medewerkers wederom vergroot.
Buiten onze normale inspanningen rondom onderwijsontwikkeling en scholing van onze medewerkers, springen
de volgende ontwikkelingen er echt uit:
• We hebben citotoetsen ingevoerd voor Nederlands en
rekenen, zodat we onze leerlingen nog beter kunnen
volgen in hun ontwikkeling.
• Er is een Peer-to-Peer-traject ingezet waarin
6 medewerkers en 8 leerlingen zijn geschoold.
• Er is een samenwerking gestart met het vmbo in het
vak techniek.
• We hebben een prachtig schoolfeest gehad om ons
veertigjarig jubileum te vieren in jaren ’70-stijl.

Docent als lerende professional in 2017/2018

• Ruimte binnen en buiten school: net als
voorgaande jaren kregen onze leerlingen
nadrukkelijk ruimte om zowel binnen
als buiten onze school kennis en vaardigheden op te doen. Onder meer via stages.
• Samenwerkingsverbanden: ook in 2017/2018
ontplooiden we weer diverse activiteiten. Bovenbouwleerlingen uit de techniekklas konden hun vakvaardigheden uitbreiden bij de opleidingen van Tetrix en
Bouwmensen. Vijfdejaars leerlingen volgden een dag in
de week diverse mbo-opleidingen op het ROC in
Amsterdam.

• OVO Academie: al onze medewerkers
bezochten de ICT-middag van de OVO
Academie. Diverse medewerkers bezochten
daarnaast ook andere bijeenkomsten van
dit interne na- en bijscholingsinstituut.
• Opleidingsmogelijkheden: net als onze leerlingen pakken
ook onze docenten hun individuele ontwikkeling op.
Vrijwel al onze medewerkers, zowel leerkrachten als
onderwijsondersteunend personeel, volgden een
scholingstraject. Denk aan workshops stagebegeleiding,
trainingen in omgaan met social media en opleidingstrajecten op maat.

Jannet Koomen-Hensen:

“We hebben de kansen voor onze leerlingen en
medewerkers wederom vergroot”
Aantallen

Uitstroom

148

2

Leerlingen

Nieuwe medewerkers

32

6

Nieuwe leerlingen

Medewerkers uit dienst

37

3

Leerlingen van school

37

Al met al kijken wij terug op een mooi
jaar waarin we stappen hebben gezet om
onze school nog verder te verbeteren.

•
•
•
•

Mbo-2 (diverse richtingen): 19 leerlingen
Entree-opleiding: 21 leerlingen
Arbeidsmarkt: 9 leerlingen
Aan het einde van het schooljaar zijn er
55 certificaten/diploma’s uitgereikt

Stagiair(e)s

Oordeel Inspectie van het Onderwijs:

basisarrangement

Medewerkers

Jannet Koomen-Hensen,
directeur

Leerling horeca-groep:
Alle feiten en cijfers op een rij? Kijk op:
www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/
2425/Praktijkschool-De-Brug

“Ik ben blij met mijn keuze voor De Brug; hier krijg je
goede ondersteuning en onderwijs in je eigen tempo.”
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