
 
 Aanmelden kan met behulp van het
 aanmeldformulier. Daarop kunt u kiezen voor
 de leerroute praktijkonderwijs of pro/vmbo-basis. Dit  
 formulier kunt u krijgen bij Het Rhedens De Tender,  
 maar is ook te vinden op onze website  
 www.hetrhedens.nl.
 
 Het samenwerkingsverband regio Zutphen 
 organiseert in februari testdagen voor leerlingen die  
 in aanmerking komen voor het praktijkonderwijs of  
 bij wie nog twijfels zijn tussen praktijkonderwijs en  
 vmbo-basis. Leerlingen dienen voor 1 februari door 
 de basisschool aangemeld te worden via de site van 
 het samenwerkingsverband regio Zutphen.

 Wilt u meer informatie, een gesprek en/of een 
 rondleiding?  
 Voor praktijkonderwijs en pro/vmbo-basis:  
              infodetender@hetrhedens.nl, 0313 422 765

Harderwijkerweg 1-B, 6952 AA Dieren
0313 422 765, infodetender@hetrhedens.nl

 Ben jij vooral goed in leren door te doen? 
Kom dan naar Het Rhedens De Tender. Wij bieden 

goed en modern praktijkonderwijs binnen een 
omgeving waarin jij je veilig, begrepen en welkom 

voelt. De Tender werkt met kleine klassen, zodat je 
alle hulp en aandacht krijgt die je nodig hebt. Naast 

het volgen van theorie- en praktijkvakken loop je 
diverse stages, waarmee we je voorbereiden op een 

baan of vervolgonderwijs. 
 

De Tender: voor een toekomst die echt bij je past.

                  HET RHEDENS DE TENDER

HET RHEDENS DE TENDER

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE?

PRAKTIJKONDERWIJS



 
 Praktijkonderwijs op maat.
 
  Leren binnen en buiten de school door middel van  
 interne en externe stage.
 
 Groot aanbod aan vakopleidingen.

 Echt kleinschalig onderwijs.

 Goede leerlingbegeleiding, altijd op maat!

 Zes uitstroomrichtingen: zorg &welzijn, verkoop,   
 logistiek, techniek, horeca  en groen.

PRAKTIJKONDERWIJS IN HET KORT PRO/VMBO-BASIS KLAS

Is het nog niet duidelijk of praktijkonderwijs of vmbo-basis 
het beste bij jou past? Moet jij nog wat sterker in je schoenen 

komen te staan voor de overstap naar een vmbo school?
Speciaal voor leerlingen die zich bij de start van het voortgezet 
onderwijs op de grens bevinden tussen het praktijkonderwijs en 
het vmbo-basis, bieden Het Rhedens De Tender en Het Rhedens 

Dieren een leerroute pro-vmbo aan. Deze leerroute wordt 
aangeboden op De Tender en duurt 1 jaar. 

Praktijkonderwijs
   Intelligentie tussen de 55 en 80.

   Leerachterstanden (LA) van 3           
   jaar of meer op twee van de 
   volgende domeinen:   
      
                                          LA
   Rekenen  >0.50
   Begrijpend lezen >0.50
   Technisch lezen >0.50
   Spelling  >0.50

Praktijkonderwijs 
leerjaar 2

Vmbo-basis
leerjaar 2

Pro/vmbo-basis
   Intelligentie tussen de 75 en 85.

   Leerachterstanden (LA) van 
   ongeveer 2 jaar of meer op twee                     
   van de volgende domeinen:
               
                                          LA
   Rekenen  ± 0.40
   Begrijpend lezen ± 0.40
   Technisch lezen ± 0.40
   Spelling  ± 0.40

Pro/vmbo
basis


