
Nieuwsbrief Prakticon

Egelkasten

Vlak voor de zomervakantie werd er in 
klas 1D naar het jeugdjournaal gekeken. 
In dit jeugdjournaal zat het item over 
de bedreigde situatie van egels in 
Nederland.
Veel egels die ziek zijn en maar weinig 
plekken waar egels veilig zijn.
In klas 1D zorgde dit voor een activiteit 
in de klas.
Met voorwerk van de houtafdeling 
werden er in de laatste week egelkasten 
gemaakt in de klas van meneer Chris 
Bloemberg en deze zijn overal in de 
Achterhoek geplaatst.
Op de foto staat de egelkast van Milan 
van den Anker.

Mooi om te zien hoe deze leerlingen 
praktisch aan de slag zijn gegaan met 
dit probleem!

Presentatieweek 

Van 23 t/m 27 november staat, vanaf leerjaar 2, de presentatieweek gepland. 
Deze zal er anders uitzien dan u van ons gewend bent. Doordat we zo min 
mogelijk mensen in school mogen ontvangen zult u door de mentor van uw 
zoon/dochter telefonisch of eventueel via teams worden betrokken bij de 
presentatie. 
Per leerling zal er worden bekeken of er een presentatie is of dat er een 
voortgangsgesprek zal plaatsvinden. Er is wel altijd contact met ouders om de 
voortgang te bespreken. 
Na afloop zult u een reflectie ontvangen en wordt er met de leerling een nieuw 
plan gemaakt.  
Vrijdag 27 november zijn alle leerlingen vrij.  
Leerjaar 1 is woensdagmiddag vrij. 
Leerjaar 2, 3 ,4, 5 en 6 zijn alle middagen vrij maar de stages gaan gewoon 
door.
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Leren in de echte wereld bij Roemaat Transport. 

Maandag 2 november zijn leerlingen van praktijkschool Prakticon uit Doetinchem gestart bij Roemaat Transport in Lichtenvoorde 
om te ervaren wat het is om echt te werken in de wereld van logistiek. 

Zo stond er maandag een zeecontainer vol geladen met dozen klaar voor de jongens. Samen met de teamleider van Roemaat 
gingen ze hard aan het werk om de dozen netjes op pallets te stapelen die in het magazijn opgeslagen moesten worden. 

Het is de bedoeling om 1x in de maand de leerlingen te laten meedraaien met het team van Roemaat. Leren in de echte wereld 
in optima forma. De jongens vonden het leuk en hebben diverse indrukken gekregen van wat er allemaal gebeurt in het bedrijf. 
Een goede start dus voor deze mooie samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. 



Even Voorstellen

Mijn naam is Harm Vaags en ik ben een 
nieuw gezicht binnen Prakticon! Ik ben 
vooral rondom de gymzaal te vinden, 
ik houd de jongens en meiden aan het 
bewegen! Naast Pim en Walter geef 
ik nu ook een aantal gymlessen in de 
week. Ik ben vorig jaar afgestudeerd 
in Nijmegen aan de HAN-ALO. Op dit 
moment ben ik niet alleen werkzaam 
binnen het Prakticon, maar ook bij het 
Graafschap College Sport en Bewegen 
als sportdocent, en bij De Graafschap 
jeugdopleiding waar ik de trainingen 
verzorg aan de jongste jeugd. Verder 
ben ik in mijn vrije tijd ook veel bezig 
met sporten. Van wielersporten, 
sneeuwsporten, hardlopen en 
balsporten kan ik niet genoeg krijgen! 

De afgelopen weken zijn mij erg goed 
bevallen op het Prakticon en ik kijk uit 
naar de rest van het jaar!

Harm Vaags

Uitgestelde examens

Eindelijk het was zover. De uitgestelde leerroute examens zijn van 5 t/m 8 
oktober met goed gevolg door de leerlingen afgesloten. De meeste leerlingen 
zijn na de vakantie verder gegaan binnen hun leerroute en konden zo hun 
kennis en vaardigheden op pijl houden. Voor een klein groepje leerlingen 
betekende dit dat zij extra lessen hebben gevolgd om goed voorbereid te zijn 
voor dit examen! Gelukkig heeft iedereen het goed kunnen afsluiten.
Maandag 12 oktober zijn de behaalde certificaten uitgereikt door de 
vakdocenten en leerwerkmeesters. Onder het genot van een (fris) drankje, 
een donut en een roos werden de leerlingen in het zonnetje gezet. Een 
mooie afsluiting van een spannende periode.

Studenten Prakticon volgen lesprogramma om financiële problemen te 
voorkomen (02-10-2020)

Studenten van het Prakticon volgen dit schooljaar een lesprogramma om financiële problemen te voorkomen. Het programma 
is ontwikkeld door De Rondkomers en richt zich op de financiële verantwoordelijkheid die de jongeren al hebben en steeds 
meer krijgen.

Eigen schuld
Naast het bijwonen van de theatervoorstelling ‘Eigen schuld’ gaan de studenten in zes lessen aan de slag met thema’s als 
budgetteren, zelfstandig wonen, 18+ en dan? De lessen zijn een mix van voorlichting, interactie en praktische opdrachten. 
Ook wordt er gebruikt gemaakt van korte films. Deze films zijn speciaal hiervoor in Doetinchem opgenomen.

Praktijkgericht programma
Het lesprogramma wordt aangepast naar de behoefte van het Prakticon (praktijkonderwijs). De leerling staat hierbij voorop. 
Er wordt vooral praktijkgericht aandacht aan het onderwerp besteed. Zo zal (indien mogelijk met de coronamaatregelen) 
een bezoek worden gebracht aan het stadhuis, Laborijn, UWV, Rabobank en Buurtplein.

Kijk voor meer informatie op www.derondkomers.nl 



Het groene schoolplein.

Eind 2018 hoorden wij dat het mogelijk was om vanuit de provincie een 
subsidie aan te vragen voor vergroening van het schoolplein. Om voor 
deze subsidie in aanmerking te komen moest er een goed onderbouwd 
plan worden ingediend bij de provincie. Om tot een ontwerp te komen 
is er een projectgroep samengesteld bestaande uit de docenten groen/
plant. Er is contact gezocht met Nico Wissing van Studio Nico Wissing te 
Megchelen, deze heeft van onze wensen een prachtig ontwerp gemaakt 
voor de inrichting van het groene schoolplein. Tijdens de lessen groen is 
er veel met leerlingen gesproken over hoe zij een groene schooltuin voor 
zich zien. Daaruit kwam o.a. naar voren dat de leerlingen meer variatie 
in groen wilden zien. Meer verschillende planten, meer hoogteverschillen 
en ook is er gesproken over de wijze waarop de tuin gebruikt kan worden. 
Leukere zitplekken, gebruiken als leslokaal (bv om te lezen) en meer 
dingen om te beleven/ontdekken. Ook zal de schooltuin door de nieuwe 
aanplant met de seizoenen mee veranderen. Tevens wordt de schooltuin 
één grote instructieruimte voor de leerroute Groen, Bloem, Plant en Dier. 
Dit alles heeft geleid tot het volgende plan waarin de vergroening op de 
volgende wijze zichtbaar zal zijn:
• Het grasveld aan de voorkant van de school wordt flink aangepakt. 

Er komt een looppad, banken om lekker te zitten of om bv met de 
groep te lezen. Er komen knotwilgen, er worden bloemrijke mengsels 
ingezaaid en bloembollen gepoot.

• Het grasveld voor het consumptief lokaal wordt voor een groot deel 
ingezaaid met wilde bloemenmengsel, ook hier worden knotwilgen 
geplaatst.

• Achter de school zal beplanting komen met inheemse bomen en 
struiken.

• Bij de wadi achter de school worden 11 fruitbomen geplant. 
• De moestuin wordt omgezet naar een 100% biologische moestuin.
• Er worden 2 insectenhotels geplaatst, bij Hout wordt een ontwerp 

gemaakt.
• Er komen bomen in verrijdbare houten bakken, te gebruiken als 

schaduwplek of als aankleding voor bv de open dag of festiviteiten.
• Verdeeld over het schoolplein worden verplaatsbare U elementen 

geplaatst, te gebruiken als zitplekken/instructieplek.
• Er wordt een wijngaard aangelegd.
• Over het dierenverblijf wordt nog volop nagedacht, zijn er mooie 

ideeën maar dit is nog niet concreet. Zeker is dat hier ook iets mee 
gaat gebeuren.

De eerste paaltjes staan al in de grasvelden voor de school. Loonbedrijf 
Bulten verzorgt het graafwerk en legt het wandelpad aan. Hier wordt 
woensdag 11 november mee gestart. De verdere aanleg en het onderhoud 
zal veelal gebeuren door de leerroute groen. We houden jullie verder op 
de hoogte en hopen dat we een prachtig groen schoolplein kunnen gaan 
realiseren.
Groeten Juun, Nicole en Theo



*Pannaveld
900x1300cm

11 fruitbomen
(soorten n.t.b.)

*Kas

Wadi ±40cm diep
Insteek maaiveld = 505m²
Bodemoppervlak = 210m²

Totale waterbergingscapaciteit  = 143m³
( = tevens aantal m³ ontgraving)

Insteek maaiveld = (505m²-210m²=) 295 x0,2 = 59m³
Bodem = 210m² x 0,4 = 84m³ waterberging

*Tuinhuis

*Trafo

Inheems bosplantsoen (190m²)

1
3

2

Finish

*Sportveld
met 2 goals

Buitenklaslokaal op beplantte grondheuvel (60m² = 53m³ grond)
Inheems bosplantsoen (30m²) & gazon (30m²),

incl. zitelementen 16st. op heuvel & 5st. op maaiveld

Dierenverblijf (12x6m = 72m²), stro-leembouw
grindrand (18m²)

Halfverharding, olivijn (35m²)

Ontmoetings- leerplein, grasbetonklinkers (185m²)
3 zitbanken (300cm lang)

Drie parkeerplaatsen grasbetonstenen (48m²),
ter vervanging van drie vervallen parkeerplekken t.b.v. dierenverblijf

omrand door haag (22m¹)

5x Parkeervak omvormen tot plantvak (63m²)
met bomen / meerstammige heester(5st.)

Aanbrengen markering hardloopbaan (190m²) op bestaande verharding

Wildebloemenmengsel (63m²) met bomen (2st.)

Wildebloemenmengsel (87m²) met boom (1st.)

Bloembollen aanbrengen (50m²) in gazonstrook

3x Zitplek (boomstambank 300cm) onder boom, grasklinkers (12m²)

Wildebloemenmengsel (144m²) met bomen (2st.)

Klimplanten tegen bestaand hekwerk (98m¹)
plantvak opnieuw inrichten (94m²)

Zitelementen (3st.)
houten zitelementen/ -banken 300cm lang

Verblijfsplein/ -terras van grasbetonstenen (160m²)
met zitmeubilair (3st.), boombakken 100x100cm (6st) met bomen (5st.)

Halfverhardingspad (30m²), Achterhoeks padvast

2x Zitplek (boomstambank 300cm) onder boom
& grasklinkers (8m²)

Aanbrengen nieuwe beplanting (32m²)
met bomen / meerstammige heester(1st.)

Insectenhotel (2st.)

Uitbreiding biologische moestuin (70m²)
omrand door haag (25m¹)

Wijnranken (30st.)
Boomschors pad (81m²)

Compost (22m²)
Omheining (20m¹)

Grasbetonklinkers (36m²)
t.b.v. toegankelijkheid

Bestaande fietsenstalling
& scooterstalling

Bestaande overdekte
fietsenstalling

Bestaande verharding

+150cm
t.o.v. maaiveld

+150cm
t.o.v. maaiveld

Haag (8m¹)

Uitbreiding bestaande tegelverharding (54m²)
hergebruik aanwezige tegelverharding

+40cm
t.o.v. maaiveld

+40cm
t.o.v. maaiveld

+40cm
t.o.v. maaiveld

+40cm
t.o.v. maaiveld

Inheems bosplantsoen (10m²)Inheems bosplantsoen (29m²)

Haag (5m¹)

Haag (5m¹)

Bestaande bomen
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Deze tekening blijft eigendom van Studio Nico Wissing en mag zonder schriftelijke toestemming niet gekopieërd of getoond worden.
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op eventuele onvolkomenheden in deze presentatie.

Studio Nico Wissing

Julianaweg 22
7078 AR Megchelen

T: 088 100 1800

www.nicowissing.com
info@nicowissing.com
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