Hoofdweg 727

april/mei 2020

2131BD Hoofddorp

Nr. 8

023-5612136
info@praktijkschooldelinie.nl

Nieuws

Inhoud

Heropening school
Vanaf 2 juni zullen de leerlingen weer gedeeltelijk
en volgens een bepaald schema naar school toe
gaan. Natuurlijk staat de veiligheid nog steeds
voorop en houden wij ons aan de 1,5 meter
richtlijnen en de andere richtlijnen van het RIVM.
Iedere ouder en leerling heeft hierover inmiddels
een mail ontvangen.

Examens en diploma’s
Deze week stond onze locatie PAX volop in het
teken van de examens voor praktijkonderwijs. In
totaal hebben 23 van onze leerlingen examen
gedaan. Gelukkig konden wij ze direct het diploma
overhandigen en mogen zij, samen met alle andere
geslaagden in Nederland, op 4 juni de vlag
uithangen. Gefeliciteerd!
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Agenda
1 juni
2e Pinksterdag

Sectorkeuze
Alle leerlingen uit het 2e leerjaar hebben inmiddels
hun sectorkeuze gemaakt voor de derde klas.
Zij krijgen dan twee keer in de week een middag
praktijkles (5 lesuren achter elkaar). Tijdens deze
middagen leren ze wat een sector is en welk werk
daar allemaal gedaan kan en moet worden. Ze
leren de basis van de sector en vooral de
werknemersvaardigheden. Dit zijn: plannen,
uitvoeren, samenwerken en opruimen. Voor
komend schooljaar zijn er 2 nieuwe sectoren
toegevoegd, naast de bekende sectoren Horeca,
Handel & Verkoop, Algemene Techniek, Groen en
Verzorging, was er nu ook de mogelijkheid om te
kiezen uit Beeldende Vorming en ICT.
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2 juni
Heropening school
17 juni
Lj 3 Sollicitatietraining
19 juni
Introductiemiddag nieuwe ll
3 juli
Studiedag
Alle leerlingen vrij

Lesgeven op afstand
Het sluiten van de school vanwege het Coronavirus maakt dat onze docenten
veel lessen ineens op een andere manier moeten geven. Hoe trots zijn wij dan
ook op ons team dat wij met elkaar een zeer gevarieerd lesaanbod op afstand
hebben aangeboden.
Van het bekende Muiswerk en Studiemeter tot creatieve opdrachten van
praktijkvakken, er waren iedere week weer nieuwe opdrachten. Neem
bijvoorbeeld beeldende vorming met teken je eigen schoen na, algemene
techniek maak je eigen raket of bij koken maak een overheerlijk broodje
gezond. Ook CrossFit is gewoon doorgegaan en heeft inmiddels zelfs een
eigen sport website everywhereawod. FIT HAPPENS op de Linie, ook tijdens
deze 'Corona-weken'.

Wedstrijd: Corona cupcakes
Bij koken was er een wedstrijd aan de les gekoppeld: het bakken van Corona
cupcakes. Er kwamen heel veel mooie foto’s binnen, wat de keuze voor de
mooiste cupcake nog moeilijker maakte. Ze hadden allemaal wel iets
bijzonders. En hoe creatief als je als leerling i.p.v. een cup-cake een mooie
cake bakt en op een plak cake een corona emoij maakt omdat je geen
vormpjes hebt. Super!
Er waren gedetailleerde cupcakes met bloedvaten met het virus erop en
cupcakes met mondkapjes. Maar er kan er maar 1 de beste zijn en dat was
een leerling uit 1A. De prijswinnaars krijgen hun prijs volgende week op
school uitgereikt.

Studiedag 25 juni vervallen
De studiedag van donderdag 25 juni is vervallen. Gezien de huidige situatie
geven wij er de voorkeur aan om onze leerlingen op school te zien en les te
geven.
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