


Het Waterland: dé school voor praktijkonderwijs, 
Pro+, en Entreeopleiding

Onze school is voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn.

Wij kijken waar een leerling goed in is in zijn en waar zij/hij verder in kan groeien.

Repect voor elkaar hebben vinden wij belangrijk en in de lessen besteden we hier
ook veel aandacht aan.

Hierdoor is er op Het Waterland een prettige en vriendelijke sfeer
waar we oog hebben voor elkaar.



• 10 – 12 Leerlingen per groep

• Vaste coachgroep

• Aangepaste basisvorming

• Rekenen en taal op niveau

• Praktijklessen

• Interne stage (klas 2)

ONDERBOUW



• Zorg & Welzijn
• Economie & Handel 
• Techniek
• Groen
• Algemeen

• Praktijklessen/theorielessen
• Beroepsoriëntaties / bedrijfsexcursies e.d. 
• Experience days
• Externe stage
• 11-14 leerlingen (klas 4-5)> stages
• Stagebegeleiding door eigen coach
• Stagebureau

BOVENBOUW



Ondersteuning Waterland

 10 – 12 Leerlingen per groep

 Vaste coachgroep

 Aangepaste basisvorming

 Rekenen en taal op niveau

 Praktijklessen

 Interne stage (klas 2)

 Externe stage (klas 4 en 5): mooie stap richting werk of vervolgopleiding.

 In de Pro+ klas (voor leerlingen op grensgebied pro/vmbo) wordt gekeken of 

leerlingen tussentijds door kunnen stromen naar De Delta/vmbo.  

 Leerlingen hebben de mogelijkheid in het vijfde leerjaar op Het Waterland de 

Entreeopleiding (niveau 1 MBO) volgen. Het Waterland werkt hier samen met 

MBORijnland. Na dit jaar kunnen leerlingen doorleren op het MBO (niveau 2) 

of uitstromen naar werk.



Ondersteuning Waterland
 Leerlingvolgsysteem in Presentis, lvs voor Praktijkonderwijs.

 Kleine groepen: zorg in de groep

 Schoolmaatschappelijk werk/

 Medewerker passend onderwijs.

 Orthopedagoog/Psycholoog

 Sociale vaardigheidstrainingen (schoolbreed en individueel):

 Leefstijl 

 Rots & Water

 Samenwerking met hulpverlening

 Vertrouwenspersonen

 GGD-jeugdarts

 Uitstroom via stagebureau

 Nazorg



Het Waterland biedt leerlingen kansen: 

Uitstroom > naar WERK 
> of ENTREEOPLEIDING op Het Waterland in klas 5

We kijken wat een leerling kan, wat mogelijk is en stimuleren
waar een leerling goed in is.

Open-Dag op zaterdag 21 januari: Je bent dan ook als
leerkracht van harte welkom om de school te bezoeken. 

Of gewoon een keer een afspraak maken? Doen!


