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Wat leuk dat je meer wil weten over onze school. We vertellen 
je graag meer, want wij zijn heel trots op onze mooie school en 
leerlingen!

Ons gebouw is klein, zo weet je snel de weg. Als je bij ons  
binnenkomt, voel je je gelijk de goede sfeer, want het is gezellig.
Iedereen kent elkaar en praat met elkaar. Als er wordt gepest 
pakken we dat gelijk aan, want op onze school mag iedereen 
zich thuis voelen.

 WELKOM 

“Wij zijn een school waar jij  
je snel thuis voelt.”

We hebben kleine klassen en iedereen heeft een eigen
mentor. Op school staan we voor jou klaar. Zo kun jij als je

straks 18 jaar bent aan de slag in een leuke baan of verder
leren.

We vinden het heel leuk als je zelf een keer komt kijken.  
Wanneer je op onze open dag komt, geven we je graag een   
rondleiding. Je kunt dan kennismaken met onze leerlingen  
en de school. Kom je een keertje langs?  
 
Tot snel!

Ellen Wesdorp, locatiedirecteur
Nienke van der Lugt, teamleider
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Praktijkonderwijs is net als het vmbo een vorm van  
voortgezet onderwijs. Het is anders dan het vmbo omdat  
leerlingen op het praktijkonderwijs meer praktijklessen krijgen.  
Maar dat betekent niet dat we alleen maar praktijklessen hebben. 
Alle leerlingen krijgen ook theorievakken, zoals Nederlands,  
rekenen en Engels.

Leerlingen blijven bij ons op school totdat ze 18 zijn. Na onze school 
gaan de meeste leerlingen aan het werk in een baan die bij hen 
past.

Een deel van onze leerlingen haalt een mbo-1 diploma bij ons  
opschool. Sommige van hen zullen na onze school verder leren op 
mbo-2.

Samen gaan we op zoek naar wat je goed kan en leuk vindt.  
Zo kun je er nog beter in worden. We vinden het heel erg leuk om jou 
dingen te leren.

Elke leerling van onze school leert volgens een eigen plan. In dat 
plan staan lessen die bij jou passen. Zo leert elke leerling op zijn 
eigen niveau voor alle vakken.

Elke leerling heeft een eigen mentor. Een mentor leert jou goed 
kennen. Zo kan hij samen met jou zorgen voor een goed leerplan.

Steeds gaat jouw mentor met jou in gesprek om te weten wat je 
leuk vind en goed kan. Misschien kun jij goed leren uit een boek? 
Dan volg je bij ons meer theorielessen. Als je vooral leert door te 
doen, kun je meer praktijklessen volgen.

 PRAKTIJKONDERWIJS       

“Op ons  
techniekplein leer je 
3D-printen en   
virtueel lassen.”

 EEN EIGEN PLAN
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Wij vinden het heel belangrijk dat ook jouw ouders zich thuis voelen 
op onze school. Daarom kunnen jouw ouders de mentor ook altijd 
bellen. Drie keer per jaar komen ouders naar school voor een 
gesprek. In dit gesprek gaat het over jou en jouw leerplan. Wat gaat 
er goed en wat ga je nog meer leren? Natuurlijk zijn ouders altijd 
welkom op school en soms is er vaker een gesprek.

Stagelopen oefen je eerst op school. Bij verschillende interne stages 
leer je wat er nodig is om goed stage te kunnen lopen bij een bedrijf 
Op school maak en verkoop je bijvoorbeeld broodjes in de pauze.

Als je er klaar voor bent ga je stagelopen buiten de school.  
Misschien ga jij stagelopen in het ziekenhuis of in een restaurant? 
Op stage en op school leer je welk werk je leuk vindt en bij je past.
Hierbij krijg je hulp van je mentor en je stagebegeleider.

Je mentor leert jou goed kennen. Dat vinden we belangrijk, want op 
onze school willen we er voor al onze leerlingen zijn. Jouw mentor is 
voor jou en je ouders. Elke dag op school heb je les van jouw mentor. 
Je ziet hem aan het begin en aan het einde van de dag.

Als je even iets extra’s nodig hebt, hebben we een ondersteunings-
team om leerlingen en ouders te helpen met hulpvragen.

Omdat we voor iedereen willen klaarstaan, pakken we dus ook altijd 
pesten aan! Als we weten dat er gepest wordt, komen we in actie.
Samen met leerlingen en ouders zorgen we dat het pesten stopt.

 JE VOELT   
       JE THUIS

 SAMEN MET THUIS

 STAGELOPEN

“Veel leerlingen blijven  
na de stage bij een bedrijf 
voor een echte baan.”
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Bij ons op school volgt elke leerling lessen volgens zijn eigen plan. 
De bewijzen van wat je hebt geleerd, verzamel je in een portfolio.
Met de bewijzen van 5 leerjaren bij elkaar kun je een pro- diploma 
halen. Het pro-diploma is dus ook een diploma op jouw niveau en 
het past bij jouw plan.

Wanneer je beter kunt leren, kun je bij 
ons de Pro+ route volgen. Je kunt dan 
na de onderbouw mbo-1 bij ons op school 
doen. Snelle leerlingen kunnen bij ons in 
4 jaar een mbo-1 diploma halen. Als je wat 
meer tijd nodig hebt voor deze route kan dat 
natuurlijk ook. Je kunt dan in 5 of 6 jaar een mbo-1 
diploma halen.

 DIPLOMA

Met het Pro-diploma kun je uitstromen in verschillende richtingen: 
zorg en welzijn, techniek, horeca, groen, logistiek en  
detailhandel.

Vanaf het eerste jaar gaan we samen met jou en je ouders kijken 
waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Zo ben je bij het verlaten 
van onze school klaar voor de volgende stap: werken of verder 
leren. Ook hierbij helpen wij je. Samen zoeken we naar een baan of 
opleiding die bij je past.

 NA ONZE SCHOOL

“Met een Pro-diploma kun je 
uitstromen in een baan die 
bij je past.”

 PRO+ MET MBO

“En als je het in je hebt 
kun je doorstromen 
naar MBO 1.”
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Naast serieus leren, doen we ook heel veel leuke dingen. 
Zo ga je in klas 1 op kamp, naar het theater,  
sportdagen, naar een pretpark en nog veel meer.  
We hebben zelfs ons eigen festival!

 LEUKE DINGEN 

 CREATE YOURSELF!
Elke donderdagmiddag is speciaal op HPC  
Charlois. In verschillende workshops houden we 
ons bezig met leuke dingen zoals muziek, dans, 

film, of mode. Je mag dan zelf  
kiezen welke lessen  

jij wilt volgen.

“Beleef onze school op  
FB: @HPCCharlois,  
Instagram: @hpc_charlois  
en website: hpc-charlois.nl.”
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HET PRAKTIJKCOLLEGE CHARLOIS 
TALINGSTRAAT 170    3082 MH ROTTERDAM

 010 – 429 49 46   HPC-CHARLOIS@LMC-VO.NL 
   WWW.HPC-CHARLOIS.NL           HPCCHARLOIS 

“Kom je ook kijken?”

ONDERDEEL VAN HET PRAKTIJKCOLLEGE ROTTERDAM

 Kleine en gezellige school    Veel leren op  
jouw niveau    Extra leuke activiteiten    Iedereen 

voelt zich thuis    Veel aandacht voor jou  

Zaterdag 30 januari  
10.00 - 14.00 uur 

Woensdag 3 februari  
14.00 - 18.00 uur 

 

OPEN DAG 
HPC CHARLOIS 

 


