
Woensdag 30 oktober j.l. zijn een aantal leden van de fractie van 
Gemeentebelangen op werkbezoek geweest bij de Praktijkschool in Grootebroek.


Het doel van dit werkbezoek was, om kennis te maken met de leerlingen en de 
lesmethoden van de Praktijkschool.

Na ontvangst door de directeur werden we geïnformeerd over de missie en 
onderwijsbegeleiding van de school.

De Praktijkschool Westfriesland heeft twee vestigingen. Één in Hoorn en de 
vestiging in Grootebroek. De meeste leerlingen komen uit het (speciaal) 
basisonderwijs en een klein aantal leerlingen uit het VMBO. Praktijkonderwijs is 
eindonderwijs en beweegt zich op het terrein van voorbereiding op 
maatschappelijk zelfstandig en volwaardig functioneren. 

Hierbij gaat men uit van de eigen kracht van de leerling.


Tijdens de pauze van de leerlingen was er de mogelijkheid om met hen in gesprek 
te gaan. Ieder van ons sprak met een groepje leerlingen.

Opvallend was, dat een aantal leerlingen van ver buiten de gemeente elke dag op 
de fiets naar school in Grootebroek komen. Een enkeling zelfs uit Twisk, 
Hoogwoud en Wervershoof.

Na de pauze kon een ieder, begeleid door een leerling, een rondleiding door de 
school te maken.


Allereerst naar het lokaal voor metaalbewerking, maar waar ook fietsen worden 
gerepareerd. Daarna het lokaal voor houtbewerking en vervolgens naar buiten om 
de kas te bezoeken. Ook de moestuin op het terrein van de school en de konijnen 
werden bekeken. Op de bovenverdieping bevindt zich de winkel “ Suks of Suks“. 
Hier kunnen de leerlingen praktijk ervaring opdoen voor het werken in een winkel. 
De winkel is geopend voor iedereen uit de gemeente, die gebruikte kleding en 
spullen wil kopen voor een paar euro’s.

In de gymzaal kunnen leerlingen ook het trainen met honden leren.

Als laatste was het bezoek aan de keuken en het restaurant “Rondom Vol”. 
Leerlingen bereiden hier een maaltijd om dat vervolgens met elkaar te nuttigen. 
Echter op maandag kan iedereen voor een schappelijke prijs een driegangenmenu 
reserveren. De leerlingen maken de maaltijd klaar en verzorgen ook de bediening.

Hier worden alle vaardigheden aangeleerd voor werk in de horeca.


De afronding van het bezoek was in het AVO lokaal, waar ook de mogelijkheid was 
voor het stellen van vragen aan de directeur.  In tegenstelling tot de landelijke 
problematiek van wachtlijsten in praktijkonderwijs, heeft de Praktijkschool 
Westfriesland, hier geen hinder van. Momenteel telt de school in Grootebroek 170 
leerlingen. Ook de toeleiding naar betaalde arbeid verloopt goed. Door 
samenwerkingsverbanden met o.a. WerkSaam, het Jongerenloket en het UWV, 
wordt het merendeel van de jongeren aan werk geholpen.


Het was een bijzonder leerzame en informatieve ochtend, waarbij vooral het 
enthousiasme van de leerlingen en “trots zijn op hun school” tot uiting kwam.





