
praktijkonderwijs

Nog even niet kiezen

Echte Arkelsteiners!

Je komt van de basisschool. Je hebt gehoord dat je naar het praktijkonderwijs 
mag. Spannend! Maar maak je geen zorgen, het is hier echt tof! Je mag van alles 
uitproberen en ontdekken wat je leuk vindt.

Het kan zijn dat je leraar op de basisschool twijfelt tussen praktijkonderwijs of 
vmbo-basis. Dat komt dan goed uit, want op Arkelstein hebben we de PrO-basis 
brugklas. Dan kijken we na een jaar samen of je doorgaat op het praktijkonderwijs 
of dat je vmbo-basis gaat doen.



Leren doe je zelf, maar niet alleen

Hoe werkt het?
In de brugklas PrO-basis krijg je theorie én praktijk. Je krijgt dus vakken als 
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en rekenen. Maar je gaat ook de praktijk 
in met techniek, groen, facilitaire dienstverlening, creatieve handvaardigheid en 
koken. In februari kijken we hoe het gaat en wat het beste bij je past. Aan het eind 
van het jaar kennen we jou wat beter en krijg je een advies: doorgaan op Arkelstein 
of naar De Marke.

Een groot avontuur
Arkelstein is alleen voor kinderen die zijn toegelaten tot het praktijkonderwijs. Daar 
mag namelijk niet iedereen zomaar naar toe. De basisschool moet je aanmelden, 
ook voor de brugklas PrO-basis. Maar als je er eenmaal bent, begint een groot 
avontuur. Je gaat op reis langs allerlei praktijkvakken, net zo lang tot je weet wat je 
wilt gaan doen.

Gelukkig
Je hoeft gelukkig niet in je eentje je route 
te kiezen. In de eerste klas heb je een 
brugklasmentor die je overal bij helpt. De 
mentor heeft veel contact met je ouders. 
Minimaal twee keer per jaar bespreken zij 
samen met jou en de mentor hoe het gaat 
op school. Aan het einde van het eerste 
schooljaar vertelt jouw mentor welke route 
het beste bij jou past.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie 

over de PrO-basis klas 
kun je contact opnemen 
met Tijmen Kamphuis, 

ondersteuningscoördinator  
Arkelstein, telefoon:

0570-504600


