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Passend onderwUs
in een praktfikklas
Sinds vorig schooljoor hebben de basisscholen von onderwijskoepel Accrete in de kop
van )verijssel een 'praktijkklas', bedoeld voor leerlingen vanof tien jaor die het liefst

'leren met hun honden'. Veelol hebben zij een uitstroomprofiel proktij konderwijs of
bosisberoepsgeri chte leerweg

vm bo.

lnitiatiefnemer van deze praktijkklas is Harry Bouwman, leerkracht

met andere leerlingen om tot een goed resuitaat te komen, ts een

van de Ark in 0tdemarkt. Na vele jaren voor de klas raakte hij ervan

belangrijke ervaring.

overtuigd dat er, luist in het kader van Passend 0nderwijs, extra
aandacht moest komen voor leerlingen die wat meer moeite hebben

Trots

met de theoretische vakken.

Het is niet verwonderlijk dat al deze positieve leerervaringen het

Aan het werk

zelfvertrouwen van deze leertinqen doet toenemen. Vol trots kunnen
zij vaak op het eind van een ochtend in de praktijkklas hun werkstuk

Een ochtend per week voeren de leertingen, in groepjes van acht, in

mee naar huis nemen.

de praktijkktas allerlei opdrachten uit. Zo bezoeken zij samen met

De verschillende bedrijven en instettingen waar de praktilkklas een

meester Harry weketijks een bedrijf of instelling waar zij aan de hand

ochtend op bezoek is, werken steeds van harte mee om samen

van lesbrieven aan het werk gaan. Dit kunnen opdrachten zijn bij

installatiebedrijven, restaurants en verzorgingshuizen. 0ok hout- en

te zorgen voor een gestaagd programma, waarbij de leerlingen al
handelend positieve ervaringen opdoen. 'Het zijn immers onze mede-

metaalbewerking, schitderen, stofferen, schoonmaken, dierverzorging

werkers van de toekomst'. klinkt het steeds.

en groenvoorziening komen gedurende het schooljaar aan bod.
De opdrachten

zjn aangepast aan het niveau van de leerllngen.

Meer praktijkklassen

Belangrijke doetsteIing is dat zij positieve leerervaringen opdoen en

Jan Spanjer bestuurder van Accrete, vindt de opgedane ervaringen

kennismaken met uiteenlopende activtteiten, materialen, gereedschappen en niet in de laatste plaats leren omgaan met mensen

met de praktijkklas zo belangrijk dat er is besloten om het aantal
praktijkklassen uit ie breiden tot vier. Het streven is om in de loop van

in hee[ verschifiende situaties. Zo ontdekken de kinderen waar hun

de tijd nog meer praktijkklassen te vormen, zodat alle [eertingen vanaf

belangstetling naar uit gaat. Dat is ook van groot beiang bij de over-

een bepaalde leeftijd deze ervaringen kunnen opdoen.

gang naar het voortgezet onderwijs.

Door de aandacht voor de praktljkktas in diverse media heeft meester

Concentratie

teresseerden uit het onderwi.ls. Vete leerkrachten, directeuren, intern

Niet alleen de [eerlingen, ook hun ouders zijn erg enthousiast over

begeleiders, pedagogen, psychotogen en bestuurders waren aanwezig.

Harry eind 2018 een tandetijke studiedag georganiseerd voor gern-

de geboden kansen in de praktjkktas. Die ene ochtend per week met

Gezien de enorme belangstelling vanuit het hete land zijn er ook dit

een praktijkgericht programma blijkt, naast de eerder genoemde

voor- en na.jaar studiedagen gepland.

ervaringen, een bilzonder positief effect te hebben op het totale
schoolprogramma voor deze Ieertrngen.

tekst en foto: Ruud A. Plomp,

ln de praktijkktas ervaren zil hoe belangrijk het is om goed te

orthopedogoog en onderwijskundige bij Accrete

[uisteren, nauwkeurig te lezen, te meten, te wegen, maar ook om
geconcentreerd bezig te zijn met een opdracht. Het samenwerken

de Pedagoog

Meer informatie over de praklitkklas: www.accrete.nl

