
        

 

Praktische afspraken doe-klas bij MET Praktijkonderwijs 

Afgelopen schooljaar heeft MET Praktijkonderwijs leerlingen de kans geboden om, in samenwerking 

met het samenwerkingsverband PO leerlingen die uitstromen naar het PrO de mogelijkheid te bieden 

een aantal dagdelen onderwijs te volgen op de Praktijkschool. Vanuit de werkwijze dit jaar zijn er 

enkele afspraken die goed zijn om met alle scholen te delen, zodat het arrangement voor iedereen 

helder is.  

- Allereerst is het goed om de doelgroep goed in het oog te houden. Vanuit de 

aanmeldprocedure wordt de volgende omschrijving aangehouden:  

Het betreft leerlingen vanaf groep 7 (of vanaf 11 jaar), die mogelijk uitstromen naar het 

Praktijkonderwijs. Dus leerlingen die vaak in het basisonderwijs al op een eigen leerlijn zitten, 

met een IQ van 80 of lager en/of leerlingen die de basisschool uit de Eindtoets wil houden. 

Het gaat dus niet om de leerlingen die naar het VMBO gaan. 

Wat betreft de doelgroep die naar het VMBO gaat, zijn er initiatieven in ontwikkeling waarbij 

de schoolbesturen zaken zelf oppakken. 

 

Het gaat dan ook nadrukkelijk niet om leerlingen waarvan school verwacht dat ze uit gaan 

stromen naar het VSO. De populatie van de Praktijkschool is een kwetsbare populatie, 

waarbij het veilige pedagogische klimaat gewaarborgd moet kunnen worden.  

 

- Leerlingen kunnen in principe voor 1 periode deelnemen aan de Doe-klas. Een periode duurt 

ongeveer 9 weken. Alleen vanuit het advies van MET kan dit eenmalig met een extra periode 

verlengd worden. De voorzitter van de TAC krijgt een signaal vanuit MET Praktijkonderwijs 

om het arrangement met een periode te verlengen. MET hanteert de volgende periodes:  

o Periode 1: 19 augustus 2019 t/m 8 november 2019 

o Periode 2: 11 november 2019 t/m 24 januari 2020 

o Periode 3: 27 januari 2020 t/m 3 april 2020 

o Periode 4: 6 april 2020 t/m 3 juli 2020 

Om leerlingen de kans te geven te wennen aan de nieuwe groep, nieuwe docenten en soms 

een nieuwe school, wordt ervoor gekozen om in principe geen leerlingen in de eerste 

periode te laten starten voor de Doe-klas. Periode 4 wordt alleen gebruikt voor verlengingen.  

- Ter wille van een veilig en dus voorspelbaar werkklimaat op Met-PrO, is het van belang dat 

de Doe-klas leerlingen die aangemeld worden ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn op de 

afgesproken momenten. Intrinsieke motivatie van de leerlingen zelf is daarbij een 

voorwaarde tot plaatsing! 

 

- De praktijkvakken staan op woensdag gepland. Dit is dan ook de dag waarop de Doe-klas 

plaatsvindt. Over deze dagen is niet te onderhandelen. Het voordeel van de woensdag is dat 

de leerlingen van de Doe-klas duidelijkheid hebben. Zij hoeven ’s ochtends alleen naar de 



        

 

MET en zijn die middag dan weer vrij. Er hoeft dan niet meer geschakeld te worden naar het 

middagprogramma op de eigen school.  

- Het idee van de Doe-klas is ook dat leerlingen die hieraan deelnemen een terugkoppeling in 

de eigen groep kunnen doen. Niet alleen over wat ze die dag of die periode hebben gedaan 

bij MET, maar ook hoe ze het gedaan hebben. Over het algemeen ervaren de leerlingen in 

deze doelgroep dat ze in de klas met veel vakken niet mee kunnen. Bij het Praktijkonderwijs 

ervaren de kinderen dat hen ook veel wel lukt. Het is juist belangrijk om hier de nadruk op te 

laten leggen en hen dit te laten delen in de groep.  

- Aanmelding voor de Doe-klas gebeurt alleen bij de voorzitter van de TAC via Tommy. De 

voorzitter heeft vervolgens contact met MET om af te stemmen of de leerling daadwerkelijk 

tot de doelgroep behoort. Vanuit de TAC krijgt school te horen of een leerling kan 

deelnemen aan de Doe-klas en in welke periode deze leerling kan starten. Daarna gaat alle 

communicatie pas via de MET.  

- Omdat de leerlingen van de Doe-klas niet in een aparte groep gezet worden, maar echt 

meedraaien met een bestaande groep van de MET, is het aantal leerlingen wat in een jaar 

mee kan draaien beperkt. We streven naar maximaal 6 leerlingen per periode. 


