Dan ben jij van harte welkom om op
woensdagmiddag 29 november 2017 de
Masterclass Praktijkonderwijs te komen
volgen op De Rijzert!
Programma professional
14.00u welkom en kennismaking school
(evt. samen met leerling)
14.45u masterclass praktijkonderwijs
16.00u evaluatie middag samen met leerling
en ouders/verzorgers
16.30u einde middag
Meld je aan via masterclass@rijzert.nl
Geef bij aanmelding ajb aan of je alleen of
samen met een leerling (en ouders/verzorgers) komt.

Kom dan op woensdagmiddag 29
november een kijkje nemen op
De Rijzert!
Programma leerling
14.00u welkom en kennismaking
(evt. met je leerkracht)
14.45u masterclass praktijkvak
16.00u evaluatie middag samen met
leerkracht en ouders/verzorgers
16.30u einde middag
Meld je samen met je leerkracht en
ouder/verzorger aan via
masterclass@rijzert.nl
>>> Geef bij je aanmelding aan in welk
praktijkvak je een masterclass
(proefles) zou willen volgen.
Kies hierbij uit: dienstverlening,
techniek, tuin of koken.

Bent u zich aan het oriënteren op vervolgonderwijs voor uw zoon of dochter?
En bent u benieuwd wat praktijkonderwijs
precies inhoudt?

plakrand

Wel eens van praktijkonderwijs gehoord
maar weet je niet precies wat het is?
Of ben je gewoon benieuwd naar onze
school?

Beste ouder/verzorger,

Kom dan op woensdagmiddag 29 november een kijkje nemen op De Rijzert!
Programma ouders/verzorgers
15.00u welkom en kennismaking met de
school
16.00u evaluatie van de masterclasses van
de leerlingen en onderwijsprofessionals
16.30u einde middag
Tip: overleg met de leerkracht of intern
begeleider van uw zoon of dochter of hij/
zij misschien zal uitstromen naar het praktijkonderwijs.
Komt u alleen? Meld u dan aan via
info@rijzert.nl

plakrand

Heb je een leerling in de klas die niet helemaal goed mee komt met de lesstof? Twijfel
je of deze leerling naar het praktijkonderwijs kan uitstromen?
Benieuwd naar wat praktijkonderwijs precies inhoudt en wil je meer weten over de
criteria voor aanmelding praktijkonderwijs?

Beste leerling uit
groep 7 of groep 8,

De Rijzert
School voor Praktijkonderwijs
Hedikhuizerweg 3
5222 BC ’s-Hertogenbosch
073 – 6217623
www.rijzert.nl

Dit initiatief wordt dit schooljaar georganiseerd in plaats van onze gebruikelijke open dag.

plakrand

Beste onderwijsprofessional,

