
 



 

• Dinsdag, van 8.30 tot 14.00. 
• 4 blokken, laatst periode na meivakantie op je eigen school. 
• Dagindeling wisselt, soms snel klaar, soms langer door. 
• Eind van de module maken we een presentatie. 
• Leerkrachten en ouders worden op de hoogte gehouden van vorderingen,  
    veranderingen in planning of juist als iets meegebracht moet worden.  
    Na elke module volgt een kort verslagje. 
• Deelname aan De Praktijkklas is kosteloos, er wordt geen ouderbijdrage gevraagd. 
     Van school vragen we wel een bijdrage van € 100 voor verbruiksmaterialen en  
     eventuele reis- /excursiekosten. 
• Er is afgesproken met de directeuren van de basisscholen dat het gemiste werk op    
    de basisschool dat behandeld wordt op maandag of dinsdag, niet hoeft te worden  
    ingehaald.  
    Bij gemiste toetsen dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden met de  
    leerkracht. De leverende school en leerkracht blijven verantwoordelijk voor de  
    ontwikkeling en overdracht van de leerling. 
• Het is belangrijk dat er interesse, motivatie en stimulans is vanuit ouders en school,  
     over de bereikte en te bereiken doelen in de Praktijkklas. Dat zorgt voor  
     betrokkenheid, van iedereen.  
• Als je mee doet, doe je mee met alles. Het is geen vrijblijvende activiteit.  
     Daarom is het noodzakelijk om je aan een aantal regels te houden.  
     Zo kunnen we op elkaar rekenen 

 de deelnemer is er 100% van de tijd en komt op tijd 
 de deelnemer doet actief mee met de activiteiten 
 de deelnemer gaat zorgvuldig om met de materialen en 

gereedschappen waarmee wij werken 
 de deelnemer doet zijn uiterste best om eigen leerdoelen te 

behalen 
 de deelnemer helpt klasgenoten waar mogelijk en wil met iedereen 

samenwerken 
 de deelnemer gebruikt respectvol taalgebruik 

Wat vind jij leuk? 
Waar ben je goed in? 
Wat wil je nog leren?  
Wat wil je worden? 

• De ouders/verzorgers vullen in en ondertekenen het AVG formulier van De Kerkuil,  
     zodat we de privacy kunnen waarborgen  
• ouders/verzorgers zijn telefonisch bereikbaar op de praktijkklasdag 

De ouder(s)/verzorger(s) van ……………………………………………………………………… heeft 
kennis genomen van bovengenoemde informatie en zal via het AVG formulier  
De Kerkuil toestemming geven voor overdracht en verspreiding van beeldmateriaal. 

Naam en handtekening: 


