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Praktijkschool Helmond maakt deel uit van de OMO Scholengroep Helmond, samen met het Vakcollege Helmond, het Carolus 
Borromeus College en het Dr. Knippenbergcollege. Rector van de scholengroep is Paul Metzemaekers.

OMO SCHOLENGROEP HELMOND
Keizerin Marialaan 4
5702 NR Helmond
Telefoon: 0492-792020

OMO Scholengroep Helmond valt onder het bestuur van 
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. 

ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS
Postbus 574
5000 AN Tilburg
Telefoon: 013-5955500
E-mail: omo@omo.nl

SCHOOLGIDS
Naast deze brochure voor ouders van onze leerlingen, maakt 
OMO Scholengroep Helmond ook ieder jaar een schoolgids. 
Hierin veel informatie over onder meer onze organisatie, de 
ondersteuning die we bieden, rechten en plichten en de 
mogelijkheden die er zijn voor medezeggenschap.

Lees de schoolgids hier: 
        https://praktijkschoolhelmond.nl/onze-school/schoolgids/

1. CONTACT

Praktijkschool Helmond

Generaal Snijdersstraat 51 

5703 GR Helmond

      0492-505360

      www.praktijkschoolhelmond

      info@praktijkschoolhelmond.nl
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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 ouder(s) of verzorger(s) kunnen bereiken.
Daarom vragen wij om er zorg voor te dragen dat de school beschikt over het
juiste telefoonnummer en/of e-mailadres.

DIRECTEUR PRAKTIJKSCHOOL HELMOND
Rob Aarts
Tel: 0492-792020

MANAGER ONDERWIJS
Margot Verhees
Tel: 0492- 505360 (school) / 06-41942646
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Het doel van onze school is om leerlingen voor te bereiden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Ons streven is om de 
best passende plek te vinden bij het verlaten van onze school. Uiteraard kijken wij naar de specifieke mogelijkheden per persoon.

Om ons doel te bereiken doorlopen leerlingen 3 fases.

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 Praktijkschool Helmond, 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.

Project Samen leren met Helmond Sport
Binnen de oriënterende fase bieden we een pareltje aan: het project Samen Leren met Helmond Sport. Wekelijks komen leerlingen 
van Praktijkschool Helmond tijdens reguliere lesuren naar het leercentrum in het stadion van Helmond Sport. Tijdens deze uren wordt 
er een afwisselend programma aangeboden gericht op de groepsprocessen en maatschappelijke thema’s zoals mediawijsheid, 
keuzes maken, burgerschap en weerbaarheid. Deze inspirerende omgeving wordt gebruikt om leerlingen ‘spelenderwijs’ succes te 
laten ervaren. Waarbij leren niet als leren voelt. Door de inzet van stagiaires is er veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. De 
jongeren worden op een bijzondere manier geprikkeld om het beste uit zichzelf en hun tijd op school te halen. 

Je kunt ook even op de website kijken voor inspiratie 
         https://praktijkschoolhelmond.nl/onderwijs/samen-leren-met-helmond-sport/

3.  ORGANISATIE VAN ONS    
    ONDERWIJS
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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 entree-
onderwijs 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. 

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. 
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BEGELEIDING
De overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij vinden het belangrijk deze stap zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. Voordat leerlingen starten op onze school, is er altijd een gesprek met ouder(s)/verzorger(s). De leerling is hierbij 
aanwezig.

Leerlingen krijgen een mentor, die de ontwikkeling goed volgt. De mentor spreekt twee keer per jaar met ouder(s)/verzorger(s) de 
stand van zaken door. 

• In klas 1, 2 en 3 middels rapportgesprekken;
• In klas 4 en 5 nemen we het portfolio door met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).

Soms is er extra zorg nodig. Hiervoor is binnen de school een team van specialisten, het Zorgteam. Dit Zorgteam kan leerlingen en 
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 ouder(s)/
verzorger(s). Als school houden wij een leerlingdossier bij. In overleg met het Zorgteam kunnen ouder(s)/verzorger(s) het dossier altijd 
inzien. Wanneer leerlingen zestien jaar of ouder zijn, kan inzien alleen bij toestemming van de leerling.

4. BEGELEIDING OP MAAT
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5. WAT JE ALS LEERLING OP
    ONZE SCHOOL MOET WETEN

LEERLINGENREGLEMENT
Wij streven iedere dag weer naar een school waar het fijn is om te verblijven, naar een gezonde en veilige omgeving. 
Wat is daarvoor nodig? Hieronder onze regels op een rij.

  

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

REGELS

• Leerlingen volgen het lesrooster, alle lessen zijn verplicht.
•	 Fietsen	en	bromfietsen	zet	je	op	slot	in	het	fietsenrek.	
• Na schooltijd blijven we niet hangen, we gaan naar huis.
•	 Petten	en	andere	hoofddeksels	gaan	af	bij	binnenkomst.
•	 Tijdens	de	lessen	blijven	we	in	de	klas.
•	 We	dragen	passende	kleding,	op	school	maar	ook	op	je	stage.
•	 Tijdens	de	lessen	draag	je	soms	speciale	werkkleding:
         °	Tijdens	de	uren	in	het	test-	en	trainingscentrum,	bij	sectortrainingen	en	in	de	horecakeuken	dragen	
           we veiligheidsschoenen
         °	Tijdens	de	praktijklessen	dragen	we	dichte	schoenen	
• We hebben Co-time voor als je uit de les wordt gestuurd.
•	 Als	je	iets	kapot	maakt,	moet	je	de	schade	zelf	betalen.
•	 We	roken	niet.
•	 Eten	en	drinken	doen	we	alleen	in	de	pauzes.
•	 	Sieraden	en	piercings	kunnen	gevaarlijk	zijn	bij	bepaalde	lessen,	tijdens	die	lessen	moet	je	ze	
						afplakken	of	verwijderen.
•	 	Als	het	mag	van	de	leraar,	mag	je	een	smartphone	of	tablet	gebruiken.	In	de	lessen	worden	
							telefoons	in	de	daarvoor	bestemde	bakjes	gelegd.	Tijdens	pauzes	mag	je	in	de	aula	gebruikmaken				 						

van	de	genoemde	apparaten,	maar	gebruik	wel	oordopjes	als	je	muziek	luistert.	
•	 Er	mogen	geen	foto’s,	geluid-	of	beeldopnames	worden	gemaakt.	
•	 	Persoonlijke	spullen	berg	je	veilig	op	in	de	eigen	locker.	Zo	voorkom	je	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.	
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ZIEKTE EN VERZUIM
Als uw zoon of dochter ziek thuis blijft, geeft u 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 de 
afwezigheid, nemen wij contact met u op. 

Op de dag dat een leerling weer naar school komt, neemt hij/zij het daarvoor 
bestemde formulier mee, ingevuld door 1 van de ouders.

Bij een afspraak met de dokter, tandarts, ziekenhuis, etc. leveren leerlingen 
minimaal 1 dag van tevoren, het daarvoor bedoelde formulier in bij de 
administratie.

Je kunt natuurlijk ook onder schooltijd ziek worden of gewond raken. Als uw 
zoon/dochter op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij Co-time. Samen met de 
manager onderwijs wordt er besloten of de leerling naar huis mag en wordt er 
contact opgenomen met de ouders. Als wij geen gehoor krijgen, blijft de leerling 
op school. Als uw zoon/dochter thuis gearriveerd is, vragen wij of u naar school 
wilt bellen, zodat wij weten dat de leerling veilig thuis is aangekomen.

Onze afspraken
• 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. Wanneer je je niet om 8.00 uur 

meldt, moet je diezelfde dag na lestijd een halfuur nablijven.

• 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.

VERLOF, ZIEKTE OF VERZUIM

VERLOF AANVRAAG
Een verzoek om buitengewoon verlof zal in principe niet worden geweigerd. Denk aan omstandigheden als een sterfgeval, een 
huwelijk in de naaste familie, ernstige ziekte van een ouder, etc. Verlofaanvragen dienen schriftelijk door één van de ouders 
aangevraagd te worden, ten minste één dag van tevoren. De formulieren liggen bij de administratie op school. De manager 
onderwijs beoordeelt of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Hebt u 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 – 587095).

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. 
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BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Je leert veel op onze school en geloof ons: dat doe je op een zo leuk 
mogelijke manier. We willen graag dat je later terugdenkt aan een 
fijne tijd op Praktijkschool Helmond.

Buiten de lessen is er veel te beleven. We hebben een introductie-
kamp, leuke uiteenlopende feestjes, sportdagen, theater, natuurlijk 
staan we uitgebreid stil bij de feestdagen, er zijn diners uit onze 
eigen keuken, we gaan op pad en nog veel meer.

En er is meer. Wil jij zingen in een bandje, gratis een muziekinstrument 
leren bespelen of meebouwen aan decors? Samen met Vakcollege 
Helmond organiseren Ready to Rock en Ready to Move: ieder school-
jaar hebben we een spetterend optreden (bekijk een gave video!). 
En hou je van vloggen, schrijven of fotograferen? Je bent van harte 
welkom in de nieuwsredactie van ons eigen Mediahuis Helmond!

AVONDSCHOOL
Al meer dan veertig jaar hebben we de avondschool voor oud-leer-
lingen van Praktijkschool Helmond. Een wekelijkse activiteit waarbij 
het vooral heel gezellig is, onder leiding van vrijwilligers. 
Van kerst- en paasstukjes maken tot een cursus EHBO, van bowlen tot 
een bezoek van de dierenambulance en van jeu de boules tot samen 
juichen bij Helmond Sport. 

LOCKERS
Aan het begin van het schooljaar krijgen leerlingen een locker 
toegewezen, hier moet gebruik van gemaakt worden. 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.
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6. VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Herfstvakantie
Maandag 19 oktober 2020 tot en met vrijdag 23 oktober 2020

Studiedag
Donderdag 3 december 2020

Kerstvakantie
Maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021

Vrije dag
Maandag 8 februari 2021

Carnavalsvakantie
Maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari 2021

Pasen
Maandag 5 april 2021

Koningsdag
Dinsdag 27 april 2021

Meivakantie
Maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren
Maandag 24 mei 2021

Start zomervakantie
Maandag 26 juli 2021

Goede Vrijdag
Vrijdag 2 april 2021
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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

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 ouders die hun zoon of dochter niet mee (kunnen) laten doen 
met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles of de hobbyclub. De kosten 
voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) 
zijn voor sommigen 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
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9. NIEUWBOUW

ONZE SCHOOL OP DE BRAAK
Onze school gaat verhuizen. Over een paar jaar maken we deel uit van Sport en beleefcampus De Braak. 

Eerst komt daar het nieuwe Dr.-Knippenbergcollege. Dit wordt medio 2021 opgeleverd. Daarna gaan ze van start met de 
multifunctionele sportaccommodatie. Ook Praktijkschool Helmond krijgt hier zijn nieuwe school.

De komende jaren zullen wij voortdurend delen hoe de vorderingen zijn op Campus De Braak!

8. MEDEZEGGENSCHAP

WILT U BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN DE SCHOOL?
Ouderbetrokkenheid binnen onze school en het onderwijs aan uw kind(eren) 
vinden wij belangrijk. Naast het persoonlijke contact met docenten, mentoren en 
schoolleiding is het zeer gewenst dat ook ouders een bijdrage leveren in diverse 
overlegorganen van de school. 

We hebben een medezeggenschapsraad samen met Vakcollege Helmond. 
Personeel, ouders en leerlingen nemen hierin besluiten over het schoolbeleid. 
Als school horen we bij OMO Scholengroep Helmond en ook deze vier scholen 
hebben samen een medezeggenschapsraad. Naast deze twee organen is er 
een leerlingenraad en een ouderraad, die laatste ook weer samen met 
Vakcollege Helmond. 

Meer informatie op onze website; neem contact op met school als u mee 
wilt praten over ons beleid!
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Praktijkschool Helmond
 Generaal Snijdersstraat 51

 5703 GR Helmond

 

 0492-505360

      info@praktijkschoolhelmond.nl

      www.praktijkschoolhelmond.nl

Volg ons op Twitter! 
Je kunt ons vinden op twitter.com/prakijkschh


