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Het Europees Sociaal Fonds investeert 
in jouw toekomst en is medefinancier 

van onderstaande activiteiten 
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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor u ligt de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar.  

Een jaar met geweldige prestaties en succesvolle 

projecten door leerlingen en team!  

 

Proficiat aan de schoolverlaters! Veel succes en geluk 

gewenst!  

Ook feliciteren wij onze leerlingen die een 

praktijkverklaring of branche erkend certificaat hebben 

behaald!   

 

Wilt  u reageren op de Nieuwsbrief of heeft u suggesties, 

dan kunt u mailen naar buitengewoon@wildveld.nl. 

 

Tot slot wensen wij onze leerlingen en hun ouders/ 

verzorgers een fijne vakantie toe en veel succes  

in het nieuwe schooljaar! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jack Smulders, schoolleider uitstroomprofiel Arbeid 

https://www.facebook.com/School-voor-Praktijkonderwijs-Wildveld-352393114873234/timeline/
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Regelzaken vóór de zomervakantie 

Alle jassen en tassen die in de gangen aan de kapstok hangen, dienen  voor de zomervakantie, in elk 
geval voor 4 juli a.s. te worden meegenomen of in de kluis worden opgeborgen. De kledingstukken 
die achter blijven gaan naar de kledingbank. Het is niet toegestaan fietsen op het schoolplein te laten 
staan tijdens de zomervakantie. De fietsen die op het schoolplein blijven staan worden door de WAA 
in samenwerking met politie opgehaald. 
 

Schooldiploma praktijkonderwijs 

In de wet wordt vastgelegd dat leerlingen in het 

praktijkonderwijs voortaan een schooldiploma krijgen. Tot 

nu toe is het praktijkonderwijs de enige vorm van 

voortgezet onderwijs waar scholieren zonder het 

begeerde papiertje de school verlaten. Minister Slob wil 

daarmee bereiken dat de leerlingen trots zijn op wat ze 

hebben bereikt en de erkenning krijgen die zij verdienen. 
 

Omdat in het praktijkonderwijs geen centraal eindexamen 

wordt afgenomen, gaat het om een schooldiploma. Aan 

het schooldiploma kunnen bijvoorbeeld 

branchecertificaten en praktijkverklaringen worden 

toegevoegd. 

Er komt geen landelijk examen, omdat de leerlingen niet 

allemaal hetzelfde onderwijs krijgen. De kracht van het 

praktijkonderwijs zit immers in maatwerk. 

 

Hoewel het schooldiploma nog niet bij wet is vastgelegd, 

hebben wij de schoolverlaters van 2018-2019 het schooldiploma praktijkonderwijs uitgereikt. 

Daarnaast hebben deze leerlingen het getuigschrift praktijkonderwijs ontvangen, hier wordt het 

niveau op vermeld van de onderdelen zoals vermeld in het Handboek Examinering Praktijkonderwijs: 

theorie, praktijk, arbeid en eindgesprek. 

 

Afsluiting schooljaar 2018-2019 
We hebben in schooljaar 2018-2019 49 schoolverlaters: 45  leerlingen stromen uit naar 
werk/BBL/traject en 4 leerlingen gaan naar het vervolgonderwijs. 
 

Geslaagd! 
Branche-erkende certificaten 

In schooljaar 2018-2019 hadden we 113 deelnemers, 108 leerlingen hebben het branche-erkend 

certificaat behaald, een slagingspercentage van maar liefst 96 %!  Het aanbod bestond uit de 

volgende cursussen: catering, detailhandel SVA2, HACCP, heftruck, houtbewerken, lassen, logistiek 

SVA2, magazijn, metaal, onderhoud plantsoen, schoonmaak, SWB en VCA.  

  



 
 

Nieuwsbrief voor ouders    2018-2019 Pagina 3 
 

Praktijkverklaringen 

Dit schooljaar hebben 9 leerlingen een BORIS-
praktijkverklaring aangevraagd, zij hebben allen  
het bewijs behaald!  Op de praktijkverklaring staan  
de werkprocessen uit het kwalificatiedossier van  
het MBO binnen het maatwerktraject van de leerling. 
Door het ondertekenen van de praktijkverklaring  
geeft de praktijkopleider aan dat de leerling de 
werkprocessen en de onderliggende prestatie-
indicatoren voldoende beheerst. De verklaringen 
worden door de brancheorganisaties erkend als  
een bewijs van vakbekwaamheid. 
Entree-diploma 

Er hebben 5 leerlingen deelgenomen aan een MBO-

niveau 1 opleiding, ze hebben allen het diploma 

behaald! 

De resultaten tot en met 24-06-2019 zijn verwerkt.  

Voor de uitgebreide opbrengsten van schooljaar 2018-2019 verwijzen wij u naar de schoolgids  

2019-2020. 

 

Start schooljaar 2019-2020 
In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u per post een brief met het programma voor de 
1e schooldag en de jaarplanning voor schooljaar 2019-2020.  

 Voor de leerlingen start het schooljaar op dinsdag 20 augustus 2019 met een 
introductieprogramma. 

 Op woensdag 21 augustus starten de lessen. 
 

Benodigdheden schooljaar 2019-2020 

Hieronder vindt u het lijstje van benodigdheden die de leerlingen zelf moeten aanschaffen en vanaf 
de 1e lesdag aanwezig dienen te zijn: 

 agenda (leerlingen mogen de agendatoepassing op hun mobiele telefoon niet gebruiken) 

 rekenmachine  

 tas of rugzak;  

 potlood;  

 schrijfblok 

 balpen (zwart- of blauwschrijvend);  

 gum;  

 liniaal (30 cm);  

 etui of pennendoos;  

 schaartje;  

 plakstift;  

 kleurpotloden of stiften;  

 klapper 23 rings;  

 gymspullen: T-shirt, sportbroek, sportschoenen (geen zwarte zolen) 

 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK65OP0eXbAhUIaFAKHWyzAukQjRx6BAgBEAU&url=https://www.emmauscollege.nl/schoolspullen-voor-de-brugklas-2/&psig=AOvVaw1SDE3ad3fRPYuGjniMJq6R&ust=1529700578661807
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Schoolgids 2019-2020 
Vanaf de start van schooljaar 2019-2020 is de vernieuwde digitale schoolgids 2019-2020 in te zien via 

de website: www.ogbuitengewoon.nl/wildveld. U vindt er informatie over praktijkonderwijs, de 

school, nieuws, activiteitenplanning, overzicht van de medewerkers, enz.  

Een flyer met de activiteitenplanning, vakanties , vrije dagen e.d. ontvangt u per post en wordt de  

1e schooldag uitgereikt aan de leerlingen. 

 

 
Vakanties schooljaar 2019-2020 
 

Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019 

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Carnavalsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020 

2e Paasdag 13-04-2020 

Meivakantie 22-04-2020 t/m 05-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

2e Pinksterdag 01-06-2020 

Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020 

 

 
 

Proficiat aan alle geslaagden! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Redactie 
Schoolleiding 

 
Vormgeving 

Onderwijsgroep Buitengewoon 

Afmelden nieuwsbrief 
Wanneer u deze nieuwsbrief niet 
(meer) wenst te ontvangen kunt 

u dit kenbaar maken door  
een e-mail te sturen naar 

ogbuitengewoon@wildveld.nl 
o.v.v.  

‘afmelden nieuwsbrief’. 

http://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld

