Stage-informatie
Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs, bestemd voor
jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Leerlingen in het praktijkonderwijs leren door te doen. Zij volgen diverse opleidingen, die
ze kunnen afsluiten met een diploma en branchecertificaten.
Praktijkonderwijs richt zich vooral op plaatsing van leerlingen op
de arbeidsmarkt, waarbij de stage de belangrijkste schakel is.

Arbeidsrichtingen:
Techniek (metaal en bouw)
Dienstverlening & Zorg
Horeca
Logistiek
Groen

Wie zijn wij?
Praktijkschool De Tender is gehuisvest in een prachtig veelzijdig gebouw,
met inpandige praktijklokalen voor de afdelingen techniek, dienstverlening
& zorg, horeca, logistiek en verkoop. In de kas bieden we het vak groen aan,
met voldoende oefenruimte in en rond het gebouw. Deze oefenruimte
wordt onderhouden door onze leerlingen.
Naast leren en werken op school, maakt De Tender gebruik van diverse
externe locaties om het leren zo levensecht mogelijk te maken. Zo doen de
leerlingen onder meer ervaring op bij interieurbouwbedrijf Van Keulen, de
lokale supermarkt, basisschool De Spreng (groenonderhoud), zorg- en
behandelcentrum Beverode, garage Stenfert, Speelotheek Dieren en
pop-up store Show-It.
Van stage naar werk
In het tweede leerjaar volgt de leerling
een interne stage. Vanaf het derde
leerjaar gaat de leerling extern stage
lopen. De leerling wordt begeleid door
de mentor en praktijkdocent en zal in
overleg een keuze maken in welke
richting hij of zij verder wil.

Tijdens school en stage besteden we veel aandacht aan het overdragen
van kennis en vaardigheden. Ook sociale weerbaarheid en sociale
vaardigheden zoals werkhouding, doorzettingsvermogen, omgaan met
collega’s en initiatief nemen, spelen een belangrijke rol.
Op stage ontdekt de leerling wat een werkgever van een werknemer
verwacht. Door begeleiding vanuit school en een begeleider op de
stageplek, komt het regelmatig voor dat een stageplaats leidt tot een
reguliere baan.
De Tender helpt elke leerling op een ongedwongen en persoonlijke
manier om zijn of haar talent te ontdekken en te ontwikkelen. Want
als je doet waar je goed in bent en wat je leuk vindt, zal de inzet
honderd procent zijn!
Meer weten?
Onze bovenbouwmentoren staan u graag te woord (zie contactgegevens). Kijk voor meer informatie ook eens op onze website.

Contact
Het Rhedens De Tender
Harderwijkerweg 1-B
6952 AA Dieren
T 0313 422 765
E infodetender@hetrhedens.nl

