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1.CONTACT Praktijkschool Helmond 

Generaal Snijdersstraat 51  

5703 GR Helmond 

 

Telefoon:   0492-505360 

Website   www.praktijkschoolhelmond 

E-mail:    info@praktijkschoolhelmond.nl 

Manager onderwijs: Mevrouw M. Verhees 

 

 

Praktijkschool Helmond maakt deel uit van de OMO Scholengroep Helmond, samen met het 

Vakcollege Helmond, het Carolus Borromeus College en het Dr-Knippenbergcollege.  

 

De OMO Scholengroep Helmond valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar 

Onderwijs. De rector is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. Hij 

rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De school heeft een raad 

van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over 

de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.  

Contactgegevens samenwerkingsverband: 

OMO Scholengroep Helmond 

Keizerin Marialaan 4, 5702 NR Helmond 

Telefoon: 0492-792020 

 

De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène 

Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken: 

 

Ons Middelbaar Onderwijs 

Postbus 574, 5000 AN Tilburg 

Telefoon: 013-5955500 

e-mail: omo@omo.nl 

 

 

 

Ledenraad 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en 

twee personen van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad beslist onder 

andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien 

stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de 

vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat 

doet.  

 

 

 

 
 

mailto:info@praktijkschoolhelmond.nl
mailto:omo@omo.nl
http://www.omo.nl/vereniging/ledenraad/cDU493_Ledenraad.aspx
http://www.omo.nl/vereniging/lid-worden/cDU494_Lid-worden.aspx
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  2. Bereikbaarheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze school is overdag bereikbaar voor dringende boodschappen, mededelingen 

of vragen. Mocht jij of je ouders een docent willen spreken, dan kan dit het beste na 14:30 uur. 

 

In de avonduren is voor zeer dringende gevallen mevrouw Verhees, manager onderwijs, 

bereikbaar. Zij zal proberen u verder te helpen. 

 

Het is voor ons ook erg belangrijk dat wij jouw ouders/verzorgers kunnen bereiken. 

Daarom vragen wij om er zorg voor te dragen dat de school beschikt over het 

juiste telefoonnummer en/of e-mailadres. 

 

 

Manager Onderwijs 

Mevrouw M. Verhees 

Tel: 0492- 505360 (school) / 06-41942646 
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3. Organisatie van ons    

onderwijs 

Het doel van onze school is om jou voor te bereiden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen 

functioneren. Ons streven is om voor jou een passende plek te vinden bij het verlaten van onze 

school. Uiteraard kijken wij naar de mogelijkheden voor jou als persoon. 

Om ons doel te bereiken doorloop je 3 fases, namelijk: 

Oriënterende fase 

In klas 1 krijg je de ruimte om je plek te ontdekken binnen het voortgezet onderwijs. Je krijgt 

theorie- en praktijklessen en je leert te ontdekken waar je eigen talenten liggen. Waar ben jij 

goed in en hoe kunnen we daar op verdergaan?  

In klas 2 krijg je de ruimte om te werken aan het verbeteren van je eigen talenten. We gaan ook 

op onderzoek uit naar de mogelijkheden die je hebt na je tijd op de praktijkschool, maar dan 

buiten school. Zo gaan we bijvoorbeeld op bezoek bij bedrijven om zelf te onderzoeken wat je 

moet kunnen en kennen om stage te gaan lopen en om later te gaan werken. 

Specialisatiefase 

In klas 3 gaan we steeds meer werken in de richting wat je graag wilt en waar je goed in bent. 

Daar gaan we zowel in de theorie als in de praktijklessen mee aan de slag. We gaan je  leren om 

een goede werknemer te worden en bereiden je voor op het stagelopen.  

In klas 4 blijven we werken aan de theorie en de praktijk en zetten we de training om een goede 

werknemer te worden voort. We gaan ook kijken of we in de richting waar je graag wilt gaan 

werken in de toekomst, een opleiding kunnen verzorgen waarvoor je een certificaat kunt 

behalen. In klas 4 onderzoeken we ook of er al een kleine start met een stage gemaakt kan 

worden buiten school.  

 

Plaatsingsfase 

Klas 5: heeft nog theorielessen, maar ook les in burgerschap en zelfredzaamheid. Je gaat 3 

dagen stagelopen en we bekijken of je misschien voorbereid kan worden op het 

entreeonderwijs niveau 1, dat wij ook op school geven.  

Entree: Misschien lukt het je om een entree-diploma te behalen, dan kan dat ook bij ons op 

school. Je kunt bij ons het entreeonderwijs volgen. Dit doen we samen met het ROC. 

Klas 6: Wil je liever gaan werken, dan proberen we via stages een baan voor je te vinden.  

 

Project Samen leren met Helmond Sport 

Onze school doet met de 1e jaars-leerlingen mee aan het project Samen Leren met Helmond 

Sport. Dit project wil jou op een bijzondere manier prikkelen om het beste in jezelf naar boven 

te halen. Het leercentrum van Samen Leren met Helmond Sport is gevestigd in het 

voetbalstadion op De Braak. Je werkt hierbij aan vaardigheden als zelfvertrouwen, motivatie en 

samenwerken. 

 

Onze school op De Braak 
 

Een nieuwe Sport- en (be)leefcampus op De Braak, waar de héle stad beter van wordt. Waar 

onderwijs, gezondheid, welzijn, breedtesport en topsport samenkomen en waar een grote 

sociale meerwaarde is voor omliggende wijken. Fantastisch, al die kansen, maar voor ons is één 

aspect het meest voornaam: jullie gaan er straks enorm op vooruit, omdat wij een nieuwe 

school krijgen op de campus. 

 

Onze school op De Braak: wij kijken ernaar uit!! 
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4. Begeleiding op maat 

 

 

  

 

 

 

Begeleiding 

 

De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij vinden het 

belangrijk deze stap zo gemakkelijk mogelijk te maken. Voordat jij start op onze school is 

er altijd een gesprek met jouw ouder(s)/verzorger(s), waar jij ook bij aanwezig bent.  

 

Je krijgt een mentor, die jouw ontwikkeling volgt. De mentor spreekt twee keer per jaar 

met jouw ouder(s)/verzorger(s) de stand van zaken door.  

 

 In klas 1, 2 en 3 middels rapportgesprekken; 

 In klas 4 en 5 bespreek jij en de mentor het portfolio door met 

ouder(s)/verzorger(s). 

 

Soms is er extra zorg nodig. Hiervoor is binnen de school een team van specialisten, het 

Zorgteam. Dit Zorgteam kan jou en de docenten helpen in de begeleiding. Het Zorgteam 

bestaat uit een orthopedagoog en twee zorgcoördinatoren. 

 

Er is op school een Zorg Advies Team, bestaande uit het Zorgteam van de school en 

externe partners in de hulpverlening. Dit team wordt ingezet als blijkt dat er meer zorg 

nodig is dan de reguliere zorg. Uiteraard wordt dit van tevoren besproken met jouw 

ouder(s)/verzorger(s). Als school houden wij voor jou een leerlingdossier bij. In overleg 

met het Zorgteam kunnen jouw ouder(s)/verzorger(s) het dossier altijd inzien. 
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5. Wat je als leerling 

op onze school moet 

weten 

 

Leerlingenreglement 
 

• alle lessen volgens lesrooster zijn voor iedereen verplicht; 

• fietsen en bromfietsen zet je op slot in het fietsenrek. De school is niet aansprakelijk 

voor schade of diefstal; 

• na schooltijd is het verboden om in de buurt van de school te blijven hangen; 

• petten en andere hoofddeksels zijn niet toegestaan binnen school; 

• tijdens de lessen mag je, zonder toestemming, niet in de hal of gangen komen; 

• je bent verplicht passende kleding te dragen binnen de school en op je stageplaats. 

• tijdens de lessen draag je, indien nodig, speciale werkkleding: 

o tijdens de uren in het test- en trainingscentrum en horecakeuken is het  

dragen van veiligheidsschoenen verplicht; 

o Tijdens de praktijklessen is het verplicht om dichte schoenen te dragen; 

• als je uit de les wordt gestuurd, meld je je bij Co-time; 

• beschadigingen aan meubels, inventaris of gebouw moeten worden betaald door 

degene die deze heeft veroorzaakt; 

• op school mag niet worden gerookt; 

• eten en drinken is alleen in de pauzes toegestaan; 

• sieraden, piercing, enz. kunnen gevaarlijk zijn bij bepaalde lessen. 

tijdens die lessen moet je ze afplakken of verwijderen; 

 het is toegestaan voor leerlingen om in leslokalen met toestemming van het personeel, 

eigen geluidsdragers, zoals een ipod, smartphone of tablet te gebruiken. In de lessen 

worden telefoons in de daarvoor bestemde bakjes gelegd. Tijdens pauzes is het 

toegestaan om in de aula gebruik te maken van eigen geluidsdragers, mits er gebruik 

wordt gemaakt van oordopjes.  

 Er mogen zonder toestemming van het personeel geen foto's, geluid- of beeldopnames 

worden gemaakt en/of beelden die de privacy van anderen schenden. Bij overtreding 

van deze regels gelden er sancties.  

• persoonlijke spullen moeten veilig worden opgeborgen in de eigen locker. De school is 

niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van jouw persoonlijke eigendommen; 

• pesten en schelden wordt op school niet geaccepteerd. Er wordt geen racistische en 

discriminerende taal gebruikt. Je blijft van elkaars spullen af. Meer informatie hierover 

op onze website. 

 

Rondom de school: 

De school accepteert geen geweld, geen bezit van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen, 

geen alcohol of drugs en geen enkele vorm van bedreiging of afpersing. De school is verplicht 

om zaken die in Nederland bij wet verboden zijn te handhaven en bij overtreding melding te 

maken bij de autoriteiten. 

 

 

Klachtenregeling: 

Voor jou en jouw ouders bieden wij een aantal klachtenregelingen. 

Deze kun je vinden op de website van Omo:  https://www.omo.nl 

 

 
 

 

 

 

https://www.omo.nl/
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Verlof, ziekte of verzuim 

Ziekte en verzuim 

Als je ziek thuis blijft, geeft jouw ouder dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch door aan de 

administratie via telefoonnummer: 0492 – 505360. Wanneer wij om 9.00 uur nog niets 

gehoord hebben ten aanzien van jouw afwezigheid, nemen wij contact met jouw ouders op.  

Op de dag dat je weer naar school komt, lever je het daarvoor bestemde formulier, ingevuld 

door 1 van jouw ouders, in, waarop staat welke dagen jij ziek bent geweest. 

Als je een afspraak hebt bij de dokter, tandarts, ziekenhuis, etc. dan lever je, minimaal 1 dag 

van te voren, het door jouw ouders ingevulde formulier in bij de administratie. 

Je kunt natuurlijk ook onder schooltijd ziek worden of gewond raken. Als je op school ziek 

wordt, meld je je bij Co-time. Samen met de manager onderwijs wordt er besloten of jij naar 

huis mag en wordt er contact opgenomen met jouw ouders. Als wij geen gehoor krijgen, blijf 

je op school. Als je thuis gearriveerd bent, vragen wij of je naar school wilt bellen, zodat wij 

weten dat jij veilig thuis bent aangekomen. 

Verlof aanvraag 

Een verzoek om buitengewoon verlof, buiten de reguliere vakanties om, wegens gewichtige 

omstandigheden zal in principe niet worden geweigerd. Onder gewichtige omstandigheden 

verstaan we een sterfgeval, een huwelijk in de naaste familie, ernstige ziekte van een ouder, 

etc.  

Verlofaanvragen dienen schriftelijk, tenminste één dag van tevoren, door één van jouw 

ouder(s) aangevraagd te worden. Het formulier kun je ophalen en inleveren bij de 

administratie van de school. De manager onderwijs beoordeelt of de aanvraag wordt 

goedgekeurd. 

Als school zijn wij echter gehouden aan de regels, zoals die zijn gesteld in de Leerplichtwet. 

Op gemeentelijk niveau is de afspraak gemaakt om deze regels strikt na te leven, mede op 

uitdrukkelijk verzoek van de leerplichtambtenaar.  

Heb je nog vragen over leerplicht of verlof? Neem dan contact op met de manager 

onderwijs (0492 – 505360) van de school of tot de leerplichtconsulent van de Gemeente 

Helmond (0492 – 58 70 95). 

Het verzuim op school wordt nauwkeurig bijgehouden. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld 

aan de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan leiden tot het opmaken van een proces 

verbaal. Het komt voor dat leerlingen te laat op school komen. Wij zijn als school verplicht 

om bij frequent te laat komen van een leerling de leerplichtambtenaar daarvan in kennis te 

stellen.  

Schoolmaatregelen: 

 

- Wanneer je te laat komt in de les (ook tussen de lessen door) haal je een briefje bij 

de administratie. 

 

- 1e keer en 2e keer te laat, krijg je een waarschuwing en hoef je je niet te melden. 

 

- De 3e keer te laat, moet je je de volgende dag om 8.00 uur melden. 

 

- 4e en 5e keer te laat, moet je je de volgende dag ook om 8.00 uur melden. 

 

- 6e keer te laat, moet je je de volgende dag om 8.00 uur melden en jouw 

ouder(s)/verzorger(s) krijgen een brief van leerplicht voor een gesprek met de 

leerplichtambtenaar.  

 

Wanneer je je niet om 8.00 uur meldt, moet je diezelfde dag na lestijd een halfuur 

nablijven. 
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 Lockers 
 

Aan het begin van het schooljaar krijg je een locker toegewezen, waarvan men verplicht is gebruik 

te maken. Voor het gebruik wordt geen vergoeding gevraagd, wel zal bij verlies van de sleutel de 

kosten voor een nieuw slot à € 10,00 in rekening worden gebracht. 

 

 

Meer over de rechten en plichten van ouders, leerlingen en bestuur kun je 

vinden op de website van de Praktijkschool Helmond: praktijkschoolhelmond.nl. 

 

 

 

Bijzondere activiteiten 

Naast de regulieren lessen willen wij jou ook kennis laten maken met  zaken en mogelijkheden 

buiten de school, waar jij anders niet zo snel kennis mee maakt, zoals cultuur, wonen/werken, 

sport, vrije tijd,  

 

In ons opleidingsrestaurant krijgen leerlingen de mogelijkheid om ervaring op te doen in horeca. 

Het restaurant is gedurende de week een aantal momenten open.  
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6. Vakantierooster 

2019-2020 
Roostervrije ochtend, van 13.00 tot 14.00 uur Ma 19 augustus 2019 

op school  

 

Start schooljaar      Di 20 augustus 2019  

 

Studiemiddag, leerlingen 12.20 uur uit  Di 24 september 2019 

 

Herfstvakantie      Ma 14 oktober t/m vr 18 oktober 2019 

 

Studiemiddag, leerlingen 12.20 uur uit  Do 7 november 2019 

 

Studiemiddag, leerlingen 12.20 uur uit  Di 3 december 2019 

 

Roostervrije dag, leerlingen vrij   Do 12 december 2019 

 

Kerstvakantie      Ma 23 december 2019 t/m vr 3 januari 2020 

 

Studiemiddag, leerlingen 12.20 uur uit  Di 28 januari 2020 

 

Carnavalsvakantie     Ma 24 februari t/m vr 28 februari 2020 

 

Studiemiddag, leerlingen 12.20 uur uit  Do 26 maart 2020 

 

Tweede paasdag     Ma 13 april 2020 

 

Meivakantie      ma 20 april t/m vr 1 mei 2020 

 

Bevrijdingsdag     di 5 mei 2020  

 

Hemelvaart     Do 21 mei 2020 

 

Vrije dag leerlingen en personeel   Vrij 22 mei 2020 

 

2e Pinksterdag      Ma 1 juni 2020 

 

Studiemiddag, leerlingen 12.20 uur uit  Di 9 juni 2020 

 

Roostervrije dag, leerlingen vrij    Do 9 juli 2020 

 

Roostervrije dag, leerlingen vrij   Vr 10 juli 2020 

 

Start zomervakantie     Ma 13 juli 2020 
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7. Financiën 
Ouderbijdrage 
 

In overleg met de ouderraad en de medezeggenschapsraad is de ouderbijdrage 

vastgesteld op € 26,00. Dit is een vrijwillig bedrag. Van deze ouderbijdrage organiseren wij 

buitenschoolse activiteiten. Die hebben als doel de sfeer en leefbaarheid op school voor 

jou en je medeleerlingen te verhogen. Naast leren is er ook veel aandacht voor sociale en 

culturele activiteiten. Daarbij willen wij jou de gelegenheid geven kwaliteiten op andere 

manieren te laten zien.  

 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor bijvoorbeeld: 

 

• Introductie 

• Kerstactiviteit 

• Voorjaarsfeest 

• Eindejaar activiteiten 

• Sportweek 

• Schoolmarkt 

• Schoolverlatersavond 

• CJP-pas 

 

Indien je besluit de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, kan je uitgesloten worden 

van deelname aan bepaalde activiteiten. Indien het geldende tarief voor een bepaalde 

activiteit betaald wordt, kan uw zoon/dochter alsnog deelnemen. 

 

 

Kosten voor schoolboeken 
 

De kosten voor de schoolboeken worden door de overheid rechtstreeks vergoed aan de 

school. Er hoeft door jouw ouder(s)/verzorger(s) geen boekengeld betaald te worden. 

 

Wel ontvang je een lijst met schoolbenodigdheden. Deze dien je wel zelf aan te schaffen. 

  

 

Financiële tegemoetkoming 

 
Er zijn ouder(s)/verzorger(s) die hun zoon/dochter niet mee laten doen met bijvoorbeeld 

sport, muziek- of dansles of de hobbyclub. De kosten voor school (bijvoorbeeld voor 

schoolreizen, excursies of materialen) zijn voor sommige ouder(s)/verzorger(s) niet op te 

brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor 

bijzondere bijstands- of ondersteuningsregelingen. 

 

Informeer bij jouw gemeente naar de mogelijkheden die de gemeente biedt. Zij kunnen 

jou en jouw ouders vertellen of en voor welke tegemoetkoming je in aanmerking komt. Zo 

is in de gemeenten Helmond, Mierlo, Nuenen en Laarbeek de Stichting Leergeld actief: 

www.leergeld.nl. 

 

 
 

 

 

 


