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Vanaf september 2019 start De Praktijkklas 
van de Kerkuil in Limmen, één dag in de 
week (op dinsdag). Er zijn in totaal 4 blokken 
van 6 weken ingeroosterd.

Herken je binnen jouw school een kind dat 
meer behoefte heeft aan meer praktische 
aanpak van de lesstof, dat leert door dingen 
te ervaren of toe te passen? Wellicht is 
onze praktijkklas dan iets voor hem of haar. 
Door een meer praktische benadering is de 
verwachting dat de leerling zich competenter 
voelt over eigen kennis en vaardigheden, een 
beter zelfbeeld krijgt en meer zal profiteren 
van lesaanbod-tijd

Vragen? Mail naar: praktijkklas.kerkuil@blosse.nl of 
bel: 072 5057570

Vul het inschrijfformulier in en stuur dit naar:
Kindcentrum De Kerkuil
t.a.v. De Praktijkklas
Lage Weide 2
1906 XC Limmen
Aanmelden kan ook via het mailadres.

Aanmelden 

Voor leerlingen van groep 7 en 8 die meer 
leren door te doen in plaats van de lesstof te 
leren uit de boeken.

Praktijkklas 

- vergroten van de motivatie voor school
- verkrijgen van een positief zelfbeeld
- verkrijgen van een positief  

toekomstperspectief.

Wanneer

Met een groep van maximaal tien kinderen behandelen 
we zes thema’s: voeding, groen, milieu, zorg, sport en 
techniek.
Daarnaast worden er regelmatig excursies ingepland 
naar bedrijven, scholen en zorginstellingen. Kortom: de 
handen gaan uit de mouwen! Daarnaast is er aandacht 
voor studievaardigheden en zelfredzaamheid.

Activiteiten 

Focus

Voor kinderen 
- die in groep 7 en  8 zitten
- die een uitstroomperspectief van Praktijkonderwijs of

VMBO BB hebben
- die gebaat zijn bij praktische invulling van de lesstof
- die praktisch zijn ingesteld
- die gebaat zijn bij succeservaringen door anders te leren
- die kunnen functioneren in een nieuwe groep en

nieuwe omgeving
- die zelfstandig kunnen fietsen naar diverse locaties

in het gebied, Castricum, Uitgeest, Heiloo, Akersloot en
Limmen (onder begeleiding)

- die passend gedrag laten zien wat bijdraagt aan zijn/
haar leerproces en dat van een ander

- die gemotiveerd zijn voor deelname aan het project.

Jongens & meisjes 

De groep wordt begeleid en gemotiveerd door Astrid 
van Oostrom leerkracht met 10 jaar ervaring in het 
regulier- en praktijkonderwijs. Het is de bedoeling dat de 
kinderen zelf naar De Kerkuil in Limmen komen op de 
desbetreffende dinsdagen. De communicatie over de 
kinderen gaat via de leerkracht/ IB’er op de eigen school.
Een intakegesprek, waaruit de motivatie moet blijken, is 
onderdeel van het aannamebeleid.

Professionele 

begeleiding



Ondergetekende, 

melden  

Naam leerling: 

aan voor de Praktijkklas De Kerkuil in Limmen 

De leerling 
0 zit in groep 7 of 8 
0 heeft een uitstroomperspectief van Praktijkonderwijs of VMBO BB 
0 is gebaat bij praktische invulling van de lesstof 
0 is zelf praktisch ingesteld 
0 is gebaat bij succeservaringen door anders te leren 
0 kan functioneren in een nieuwe groep en nieuwe omgeving 
0 kan zelfstandig fietsen naar diverse locaties in het gebied, Castricum, Egmond en 
Limmen (onder begeleiding) 
0 laat passend gedrag zien wat bijdraagt aan zijn/haar leerproces en dat van een ander 
0 komt zelf op vooraf vastgestelde donderdagen tussen 8.30- 14.00 uur naar de Kerkuil in 
Limmen. 

Onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intakegesprek waarbij de motivatie van 
de leerling naar voren komt en afspraken gemaakt worden over verwachtingen en de 
verslaglegging/overdracht tussen ouders, leverende school en praktijkklas met betrekking 
tot de inhoud en voortgang van de leerlingen in de praktijkklas. 

Namens de ouders, Namens de school,

Handtekening  Handtekening 

Naam Naam 

e-mail adres Leerkracht e-mail adres 

Naam school 

e-mail adres directie

e-mail adres IB

Datum  Datum  
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