Aanmelding
In te leveren op school uiterlijk 14 juli 2017
De school van uw kind denkt dat uw zoon of dochter voor de
lessen van SKILL8 in aanmerking komt en dat hij/zij baat zou
hebben bij het volgen ervan.

Havinghastraat 11
1817 DA Alkmaar
Tel: 072 511 52 13

Mocht u uw kind voor SKILL8 aan willen melden dan kan dit
door het strookje hieronder te ondertekenen, af te knippen en
weer in te leveren bij de school. De school zorgt er dan voor
dat het ondertekende formulier bij de SKILL8 organisatie terecht
komt.

PPO noord-kennemerland

Om uw kind te kunnen plaatsen dient u op onderstaand strookje aan te geven dat u instemt met deelname aan alle praktijklessen. U geeft hier tevens aan dat u zelf verantwoordelijkheid
zal dragen voor het vervoer naar de betreffende symbiosescholen.

Geachte ouder en/of verzorger,

Drechterwaard 10
1824 EX Alkmaar
Tel: 072 561 09 34

Let wel: aanmelding betekent nog geen automatische plaatsing. Plaatsing is namelijk afhankelijk van het aantal aanmeldingen in verhouding tot het aantal beschikbare plaatsen. Over
een eventuele definitieve plaatsing ontvangt u vanuit de
school bericht.

Gedurende het gehele schooljaar zal
op de woensdagochtend een groep
van maximaal 12 kinderen praktijklessen
volgen in het Voortgezet Onderwijs. Hier
zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Ik stem ermee in dat mijn kind deelneemt aan alle lessen van
SKILL8. Ik draag zelf verantwoordelijkheid voor het vervoer naar
de symbiosescholen.

Het doel van deze lessen is om uw kind
te helpen ontdekken waar zijn/haar
talenten liggen, zodat uw kind
gemotiveerd en trots de overstap kan
maken naar het Voortgezet Onderwijs.

School:

Informatie over de praktische en
inhoudelijke kant van het project SKILL8
kunt u op de volgende bladzijdes lezen.

Naam zoon/dochter:*

* doorhalen wat niet van toepassing is

In deze brochure leest u informatie over
SKILL8. Het biedt leerlingen uit groep 8
met een meer praktijkgerichte leerstijl
de kans om wekelijks lessen te volgen
die goed aansluiten bij hun behoefte.
Namelijk om te leren... door te doen.
Uw zoon of dochter kan één van deze
leerlingen zijn!

Ik meld mijn zoon/dochter* aan voor SKILL8 aangeboden door
Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland, in samenwerking met het Clusius College en De Viaan in Alkmaar.

Handtekening:

SKILL8
SKILL8

Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar
Tel: 072 792 01 10

Praktische informatie

Hoe ziet een lesdag SKILL8 eruit?

De praktijklessen

Dag en tijdstip:

woensdagochtend van 8.30 tot 12.15 uur

Blok 1: HoReCa consumptief

Locaties:

Blok 1: De Viaan

De kinderen komen zelfstandig op de fiets naar de symbioseschool. De SKILL8 docent vangt de kinderen om 8.25 uur
bij de hoofdingang op en samen lopen zij naar het praktijklokaal.

Blok 2: De Viaan
Blok 3: De Viaan
Blok 4: Clusius College
Vervoer:

fiets, op eigen gelegenheid

Maximaal 12 leerlingen van de basisscholen van Alkmaar-Zuid
kunnen meedoen aan de praktijklessen van SKILL8.
Blok 1: HoReCa

Blok 2: Techniek

Consumptief

Blok 3: Theater

Blok 4: Groen

Beeldende
vorming

Plant, dier en
bloem
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07-02-18
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Evaluatieles

Evaluatieles

Evaluatieles

Evaluatieles

13-12-17

21-02-18

25-04-18

27-06-18

Het programma wordt verzorgd door één of meerdere docenten
van de symbioseschool. De kinderen worden iedere les begeleid
door de SKILL8 docent. Zij vangt de kinderen op en is degene bij
wie u terecht kunt voor eventuele vragen of voor het afmelden
van uw kind bij afwezigheid.

SKILL8 docent Petra Gerritsma 06 83401320

De praktijkles wordt gegeven door een vakdocent. De SKILL8 docent
assisteert waar nodig en
houdt de ontwikkeling
van de kinderen bij.

De kinderen werken in de professionele keuken van de Viaan.
Ze leren hun weg te vinden in de keuken, een recept te lezen,
heerlijke gerechten onder tijdsdruk te bereiden en hun werkplek netjes achter te laten voor de volgende kok. Natuurlijk
moeten de gerechten ook worden geproefd en dat doen we
heel graag!
Blok 2: Techniek

Na de praktijkles wordt
er samen met de SKILL8
docent een pauze gehouden van 10.10 tot
10.30 uur in een leslokaal of in de kantine.

Tijdens deze lessen leren de kinderen van SKILL8 verschillende
technieken om hout en metaal te bewerken. Onder begeleiding van de vakdocent maken zij gebruik van elektrische apparaten. Ook bijzonder handig ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs… de kinderen leren een fietsband te plakken.

Vervolgens gaan de
kinderen over op de
verwerking van de praktijkles. De kinderen bouwen ieder een eigen
portfolio op waarin zij
bijhouden wat zij hebben gedaan, geleerd
en ervaren.

Blok 3: Theater

Rond 12.15 uur is de
SKILL8 lesdag voorbij en
fietsen de kinderen zelfstandig terug naar school of naar huis.
Ieder blok wordt afgesloten met een evaluatie. Deze les
houden de kinderen een presentatie over wat zij in het blok
hebben geleerd. Waar mogelijk wordt dit gedaan op de
basisschool van het kind, zodat de leerkracht en klasgenoten betrokken worden bij het leerproces.

Naast improviseren en toneelspelen is er aandacht voor de
technische kant van het theater. Er wordt geleerd hoe je het
licht– en geluidspaneel kunt bedienen.
Afhankelijk van de wensen van de groep kan er ook gekozen
worden om creatief aan de slag te gaan in het praktijklokaal
beeldende vorming.
Blok 4: Groen
Het Clusius College Alkmaar heeft een enorm lesaanbod op
het gebied van alles wat met de sector groen te maken heeft.
Hier gaan de kinderen van SKILL8 werken met planten, bloemen, dieren, voeding en techniek. Heb jij wel eens een slang
mogen aaien? Wat komt er kijken bij het verzorgen van een
paard? Straatje leggen, hoe doe je dat eigenlijk? Dit is de
school om het te leren.

