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HEB JIJ PrO-ADVIES?
Kom naar de DOE- EN ONTDEKMIDDAG
van Praktijkcollege de Schakel in Haarlem

Richtingen op de Schakel:
TECHNIEK I ZORG&WELZIJN I HORECA I HANDEL I TRANSPORT&LOGISTIEK

WAT IS DE SCHAKEL?
Een school voor praktijkonderwijs in een mooi, modern gebouw
waar rust en ruimte heerst. Alle leerlingen kunnen op hun eigen
niveau, in hun eigen tempo met extra begeleiding leren.

VOOR WIE IS DE SCHAKEL?
Alle leerlingen met PrO advies zijn welkom!

WAAROM DE SCHAKEL?
•
•
•
•

•
•
•
•

E
 en veilige school waar iedereen elkaar kent en zichzelf kan zijn.
Leren in een levensechte leeromgeving.
Zorg op maat, met veel aandacht voor de individuele leerling.
N
 aast theoretische vakken, véél praktijkvakken: oa fietstechniek,
metaal- en houtbewerking, lassen, koken, kappersvaardigheden,
ouderenzorg, etaleren, magazijnbeheer, transport etc.
Een rustige stage opbouw (binnen de school, groepsstage, individuele
stage).
M
 ogelijkheid tot deelname aan extra sportlessen en sportevenementen.
Leerlingen behalen erkende branchegerichte certificaten en hun diploma.
O
 p de Schakel kan het MBO entreediploma behaald worden in samenwerking met het ROC. Daarna is doorstroom naar niveau 2 mogelijk.

ONZE DOE-EN ONTDEKMIDDAG
Kom de sfeer proeven op onze gezellige
school tijdens de DOE- EN ONTDEKMIDDAG.
Je maakt kennis met de Schakel en je gaat écht
aan de slag in onze praktijklokalen!
• 26 oktober 2022 van 13.30 uur - 15.30 uur.			
• 23 november 2022 van 13.30 uur - 15.30 uur.

Geef je op voor onze DOE- EN ONTDEKMIDDAG:
- door een mailtje te sturen naar:
deschakel@kolom.net of
- door te bellen naar 023-5316470 of
- door de QR code te scannen of
- door het inschrijfformulier
in te vullen, dat je kunt
vinden op onze website
www.deschakelhaarlem.nl

ONZE OPEN AVOND
De OPEN AVOND is op 13 december 2022 van 17.30 uur - 20.00 uur.
Op deze avond kunnen de leerlingen met hun ouders of verzorgers een
rondleiding door onze school krijgen. Ons professionele team is aanwezig
om vragen te beantwoorden. Een hapje en drankje staat klaar.

BEN JE NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Meld je aan voor onze DOE- EN ONTDEKMIDDAG:
• 26 oktober 2022 van 13.30 uur - 15.30 uur.
• 23 november 2022 van 13.30 uur - 15.30 uur.
Kom naar de OPEN AVOND op 13 december 2022 van 17.30 uur - 20.00 uur.

WAAR IS DE SCHAKEL?
	15 minuten lopen vanaf het station, 1 recht voetpad.
Tevens stopt lijn 7 voor de deur.

De Schakel

NS Haarlem

Adres
Telefoon
Website

Sterrenpad 2, 2023 BV Haarlem
023 - 5316470
www.deschakelhaarlem.nl

Instagram
Twitter
Facebook

praktijkcollege_deschakel
@DeSchakelPro
Praktijkcollege de Schakel

