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WELKOM
In Rotterdam Zuid staat tussen de havens in de wijk Charlois onze
school: Het Praktijkcollege Zuidwijk, ook wel HPC Zuidwijk. Onze
school zal hier nog maar 1 jaar staan. In schooljaar 2019-2020
gaan wij namelijk verhuizen naar een schitterend nieuw
schoolgebouw aan de Schere, in de wijk Zuidwijk!
We zijn een kleine gezellige school met ongeveer 180 leerlingen,
waar iedereen elkaar kent. De leraren kennen jou en de andere
leerlingen bij naam. Zo voel jij je snel thuis.
Wij vinden het belangrijk dat je het naar je zin hebt op school
en dat je ontdekt wat je passie is. Waar ligt je interesse?
Wat wil je bereiken? Daar gaan wij samen met jou en je
ouders mee aan de slag.

“Wij weten dat je het kan.”

Wij hebben het onderwijs zo ingericht dat jij in je eigen tempo
op ontdekkingstocht gaat naar welke baan er bij jou past.
Ben je nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder en kom
gerust een keertje langs. Je bent altijd welkom!
Amanda Zwanenburg
Jonah Oren
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WIJ DAGEN JE UIT
School moet leuk zijn. Wij zien jou graag iedere dag met plezier
naar school komen. Er zijn dingen die je wel of juist helemaal niet
leuk vindt. Samen met docenten en je mentor ga je op zoek naar je
interesses. Waar word jij echt enthousiast van?
Jouw passie combineren wij met leren en werken en dat komt in
jouw persoonlijk leerplan; het individueel ontwikkelingsplan. Zo krijg
je een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken en weet je wat jouw
uitdaging is. Wij dagen je uit, zodat je straks klaar bent voor een
leuke baan.

“Ik heb veel
zelfvertrouwen
gekregen op school.”

PRAKTIJKONDERWJS
Praktijkonderwijs is net als het VMBO een vorm van voortgezet
onderwijs. Het is bedoeld voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar, die
beter leren in de praktijk dan alleen uit een boek. Daarom heb je
bij ons les in een gewoon klaslokaal, in een praktijklokaal én in de
praktijk, in een echt bedrijf of instelling!
Na het behalen van je diploma ga je werken of werken en leren
tegelijk. Veel leerlingen vinden aan het einde van hun schooltijd een
baan. Je blijft bijvoorbeeld werken bij het bedrijf waar je stage hebt
gelopen of gaat op zoek naar een baan bij jou in de buurt. Maar je
staat er niet alleen voor. Ook als je klaar bent op school, kun je altijd
langskomen voor extra hulp of advies. Wij volgen je sowieso nog 2
jaar na het behalen van je diploma. Dat is onze nazorg!

DOORSTROMEN NAAR MBO 1

Een klein aantal leerlingen gaat nog verder met leren voor een
MBO-diploma. Het kan dat je op onze school de entreeopleiding
(MBO 1) doet of dat je naar een ROC (Albeda of Zadkine) gaat.
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FASEN
ZELFREDZAAMHEIDSFASE
Op onze school werken wij niet in leerjaren, maar in fasen.
Wanneer je bij ons op school komt, start je in de eerste fase; de
zelfredzaamheidsfase. In deze fase leer jij hoe je voor jezelf, maar
ook voor anderen moet zorgen. Je leert bijvoorbeeld koken,
wassen, strijken en boodschappen halen. Maar ook klusjes doen
in en om het huis, denk maar eens aan een fietsband plakken.
Tijdens deze fase loop je een maatschappelijke stage. Je helpt dan
bijvoorbeeld een weekje in een speeltuin. Je begeleidt daar een
groepje kinderen met spelletjes óf je helpt juist de klusjesman met
het repareren van de speeltoestellen.

AANDACHT
Je begint iedere dag bij je mentor én eindigt iedere dag bij je
mentor. Je zit in een kleine klas (maximaal 16 leerlingen). Dit
betekent dat jouw mentor aan iedereen in de klas veel aandacht
kan besteden. Zo bouw je een goede band op met je mentor. Jouw
mentor leert je goed kennen en helpt jou daar waar mogelijk.
Samen met je mentor en ouders stippel je jouw eigen route uit en
weet je wat jouw uitdaging is.
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“Iedere leerling doorloopt
de fasen in zijn eigen
tempo.”
Naast de maatschappelijke stage loop je ook een interne stage.
Dit is een stage op school. Je helpt dan onder andere in de kantine
met het klaarmaken en verkopen van bijvoorbeeld sappen en
broodjes of je helpt de conciërge met klusjes.
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BEROEPSORIËNTATIE-FASE
Wanneer je de eerste fase hebt afgerond ga je naar de volgende
fase; de beroepsoriëntatie-fase. Tijdens deze fase loop je 2 dagen
per week stage. In de beroepsoriëntatie-fase ga je onderzoeken in
welke sector je wilt werken. Help je graag oude mensen of maak je
graag schoon? Dan kies je vast en zeker voor Zorg & Welzijn. Maar
misschien vind jij werken in een winkel wel veel leuker. Dan is detailhandel wel iets voor jou. Je kunt ook kiezen voor techniek, daar leer
je dingen maken en repareren. En vergeet de Horeca niet, hier leer
je naast koken voor grote groepen mensen ook hoe je de gerechten
moet serveren.

BEROEPSGERICHTE-FASE
Als je voldoende ervaring hebt opgedaan en weet in welke sector
jij het allerliefste zou willen werken, maken we de overstap naar
de laatste fase; de beroepsgerichte-fase. In deze fase gaan we
voor het echte werk! Samen met jou gaan we op zoek naar een
stageplek, voor minimaal 3 dagen per week. En op school kun je
je branchediploma’s halen. Denk maar eens aan een lasdiploma,
vorkheftruckdiploma, of je bedienings- of keukenassistentdiploma.

“Je gaat zelf
onderzoeken in welke
sector je wilt werken.”

VAKKEN
In alle fasen krijg je naast de
praktijkvakken ook vakken als
Nederlands, rekenen, burgerschap,
Engels, informatiekunde, sociale vaardigheden, beeldende vorming en gym.
Ook hebben wij keuze-uren. Je bepaalt dan zelf
welke lessen je wilt volgen. Er is genoeg keuze,
waardoor je altijd wel een les vindt die je leuk vindt en graag doet.
Ben je bijvoorbeeld een danser? Dan vind je het vast wel leuk om
een flashmob in te studeren. Óf werk jij graag aan je conditie, dan
is kickboksen misschien wel iets voor jou!

“Tijdens de keuze-uren
bepaal je zelf welke lessen
je wilt volgen.”

VRIENDEN MAKEN TIJDENS
BRUGKLASKAMP
De overstap naar de middelbare school is spannend en misschien
gaat er wel niemand van je oude klas naar je nieuwe school. Maar
geen zorgen, bij ons op school maak je snel nieuwe vrienden en
vriendinnen. Dat begint met de brugklas-wendag en daarna het
brugklaskamp. We doen dan allemaal leuke dingen met elkaar.
Dan leer je elkaar snel en goed kennen!
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VAN INSPANNING NAAR
ONTSPANNING
Hard werken moet je afwisselen met leuke dingen
doen. Ook daar helpen wij je mee! Door het schooljaar
heen hebben wij een aantal leuke en gezellige
activiteiten. We gaan ieder jaar op schoolreis, we
hebben themaweken, sportdagen en
schoolfeesten. Daarnaast heeft iedere klas wel
een aantal uitstapjes naar onder andere musea,
muziek of toneel.

“Beleef onze school op
social media:
@HPCZuidwijk of website
www.hpc-zuidwijk.nl.”
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OPEN DAG
HPC ZUIDWIJK

Woensdag 23 januari
09.00-16.00 en 18.00-20.00 uur
Woensdag 6 februari
09.00-16.00 uur
“Kom je ook kijken?”
Kleine en veilige school
Geen tussenuren
Fase-onderwijs
Voetbalklas en keuzeuren
Iedere dag van 8.30 uur tot 14.30 uur
Nieuwbouw in 2019-2020
HET PRAKTIJKCOLLEGE ZUIDWIJK
HUISMANSTRAAT 30
3082 HK ROTTERDAM
010 – 297 45 80 HPC-ZUIDWIJK@LMC-VO.NL
WWW.HPC-ZUIDWIJK.NL
HPCZUIDWIJK

ONDERDEEL VAN HET PRAKTIJKCOLLEGE ROTTERDAM

