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ARKELSTEIN
Een leuke baan, zelf geld verdienen en op
eigen benen staan. Op Arkelstein gaan we er
voor! En daar hebben we niet altijd boeken
voor nodig, want leren kan op veel meer
manieren. Ga je met ons mee op avontuur?
Dat klinkt misschien gek. Avontuur.
Maar zo is het wel. Samen maken we
een soort reis op school langs allerlei
beroepen om te kijken wat je leuk vindt
en waar je goed in bent. Wat is er nou
fijner dan eerst een beetje uitproberen?
Stap voor stap naar een echte baan!

Met je neus in de boeken?
Over uitproberen gesproken.
Wat nou als je twijfelt tussen
praktijkonderwijs (PrO) of vmbo
basis? Ook dan ben je op Arkelstein
op je plek. We hebben namelijk
een PrO-basis brugklas. Hier krijg
je naast praktijkvakken wat meer
Nederlands, Engels en wiskunde.
Iets meer met je neus in de
boeken dus. En wie weet haal
je via deze weg alsnog je
vmbo-diploma.

”Jij bepaalt het tempo”
Keuken-rekenen
Krijg je dan bij praktijkonderwijs
helemaal geen theorie? Tuurlijk wel.
Ook bij ‘PrO’ ga je rekenen, volg je
Nederlands en Engels. Want stel, je
wilt later kok worden, dan moet je wel
weten hoeveel 500 cc melk is. Of ‘eet
smakelijk’ in het Engels. In plaats van
gewoon rekenen en Engels, krijg jij dus
keuken-rekenen en keuken-Engels.
Very nice toch? Diplomakans!

Mentor Minouche Bles

”Als mentor wil ik vooral
mijn leerlingen leren
kennen. Wat houdt ze bezig,
hoe zitten ze in hun vel
en voelen ze zich thuis op
school? Ze hoeven niet uit
te blinken. Het belangrijkste
is dat ze weten dat ze er
mogen zijn en dat ze dingen
durven zeggen.”

Elke dag vrolijk
Arkelstein is een kleine school waar
iedereen elkaar kent. Zo vind je snel
je weg en maak je makkelijk vrienden.
Leerlingen zeggen wel eens: “Het lijkt
wel of iedereen hier elke dag vrolijk is.”
Die goede sfeer komt ook omdat je op
Arkelstein fouten mag maken. Graag
zelfs. Van fouten maken leer je namelijk
heel veel en daar word je nog beter van.
Als je daar niet vrolijk van wordt…
Niemand is hetzelfde
Wist je dat je op Arkelstein je
eigen lesprogramma krijgt? En
dat is best bijzonder, want op de
meeste scholen volgt iedereen
dezelfde lessen en moet iedereen
op hetzelfde moment een diploma
halen. Gek eigenlijk, want niemand
is hetzelfde. Een kok moet andere
dingen doen dan een kapper. En in
de tuin werken is heel anders dan in
een winkel. Daarom kijken we niet
naar de les, maar naar jou.
In de gang op Arkelstein hangt de spreuk
‘Ontwikkeling rekent niet met tijd’. Dat betekent
eigenlijk gewoon dat we nooit haast hebben. Snel
of langzaam, jij bepaalt het tempo. Bovendien kun
je altijd rekenen op de hulp van jouw mentor.

Melvin Casula, leerling

”De praktijklessen vind ik leuk, vooral
Koken. Later wil ik graag kok worden. We
leren naast koken ook hoe je moet afwassen.
De docenten luisteren goed en je mag ook je
eigen ideeen vertellen.”

Annelies in ‘t Hof, moeder van Lola

Nooit haast
Misschien ben je na vier jaar klaar voor de baan van
je dromen. Je hebt alles geleerd en kunt aan de slag
bij een bedrijf in de buurt. Maar het kan ook vijf jaar
duren. Of zes. Of je gaat verder leren op een andere
school. Alles kan.

”Bij Arkelstein hadden we direct
een goed gevoel. Het programma
Begeleiding In de Klas heeft Lola erg
goed gedaan. Ze zit goed in haar vel en
heeft meer zelfvertrouwen gekregen.”
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