
Praktijkklas De Kerkuil
Lage Weide 2
1906XC Limmen

Praktijkklas De Kerkuil wordt georganiseerd
door Kindcentrum De Kerkuil

KC De Kerkuil maakt deel uit van Blosse Onderwijs en Opvang

T:   072 505 7570
E:   praktijkklas.kerkuil@blosse.nl

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

op dinsdagen
8:30 tot 14:00 uur
(v.a. 06/09/’22)

Praktijkklas De Kerkuil is voor
iedereen...
- met een verwacht uitsroomperspectief
  ‘PRO’ of ‘VMBO-BB’
- die praktisch zijn ingesteld
- die gebaat zijn bij succeservaringen 
  op school
- die qua gedrag kunnen functioneren in 
  een nieuwe groep en nieuwe omgeving  een nieuwe groep en nieuwe omgeving
- die gemotiveerd zijn voor hun deelname 
  aan onze praktijkklas

Herken je binnen jouw school een leerling 
die behoefte heeft aan een meer 
praktische aanpak van de lesstof,
en 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 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 proteren van de les.

Onze focus:

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

Activiteiten

Met een groep van maximaal 10 kinderen
komen er verschillende thema’s aan bod,
zoals voeding, groen/milieu, zorg, sport 
en techniek. De thema’s sluiten aan op 
de activiteiten en proelen op de 
VO-scholen richting Praktijkonderwijs en 
richting VMBO-BB.richting VMBO-BB.

De praktijkklas is dinsdag in het gebouw 
van KC De Kerkuil. Er zullen regelmatig 
excursies ingepland worden naar 
bedrijven, zorginstellingen en scholen en 
buitenactiviteiten worden georganiseerd.
Kortom: de handen gaan uit de mouwen!

Er zijn in totaal 4 blokken van 6 weken Er zijn in totaal 4 blokken van 6 weken 
ingeroosterd.

Informatie en aanmelden
De groep wordt begeleid en gemotiveerd door Astrid van Oostrom, leerkracht met 13 jaar 
ervaring in het regulier- en praktijkonderwijs.
De IB’er of zorgcoördinator van de school kan na overleg met de ouders aanmelden bij 
Astrid van Oostrom via praktijkklas.kerkuil@blosse.nl. 
Een intakegesprek, waaruit de motivatie moet blijken, is onderdeel van ons aannamebeleid.


