98

2

Scholen in Amsterdam

LUCA Praktijkschool
Schoolsoorten:
praktijkonder.
vmbo-b
vmbo-k
vmbo-t
havo

Adres
Stadsdeel
Telefoon
E-mail
Website
Bestuur

Javaplantsoen 24,
1095 CS Amsterdam
Oost
020 579 7150
info@lucapraktijkschool-.vova.nl
www.lucapraktijkschool.nl
Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA)

Schoolleider
Zorgcoördinator
Richting
Aantal leerlingen
Bereikbaar met

dhr. R. van Bever
mw. A. Joosen
algemeen bijzonder
160
tram 7, 14, bus 37 (halte
Soembawastraat)

vwo
Extra
ondersteuning:
lwoo
tussenvoorzien.
VSO

Aanmeldingsprocedure

Brugperiode

Deze school doet niet mee
aan de centrale loting &
matching. Voor deze school
kun je je aanmelden tussen
maandag 30 januari en vrijdag 10 februari.

Mentoraat
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen
en ouders. De mentor geeft
competentielessen en geeft
zoveel mogelijk les in de
eigen klas.

Schoolprofiel

Opvang bij lesuitval
Zoveel mogelijk worden de
lesroosters ingekort of worden lessen overgenomen.
Extra begeleiding
Anders
Leerlingen worden intensief
begeleid door het zorgteam.
Tien keer per jaar hebben de
leerlingen een individueel
gesprek met hun mentor.
Er is periodiek overleg met
het Zorg Advies Team over
leerlingen die extra zorg
nodig hebben. Verder
bieden we sociale vaardigheden training, extra taalondersteuning en begeleiding bij faalangst.

Kosten 1e leerjaar €
€ 35: introductie, excursies,
activiteiten
€ 35: schoolreisje
€ 25: onderhoud laptops

Zittenblijven
Het LUCA is een kleine school voor praktijkonderwijs. Er
is veel aandacht voor de individuele leerling. We volgen
de leerlingen in hun interesses en mogelijkheden. Het
LUCA biedt zoveel mogelijk praktijkvakken aan, o.a.
koken, techniek, dienstverlening en welzijn en beeldende
vorming. We brengen leerlingen sociale vaardigheden bij,
maar ook vaardigheden als werk voorbereiden, problemen
oplossen, veilig en milieubewust werken en het aannemen
van de juiste houding in een team. De oriëntatie op de
(arbeids)toekomst gaat het best op een praktische manier.
Daarom is er veel aandacht voor de beroepsrichtingen:
werken in de keuken, in een winkel, in de zorg en in een
technisch beroep. Ook besteden de leerlingen aandacht
aan een portfolio met onder andere de (beroeps)competenties samenwerken, communiceren en vakkundigheid.
Het praktijkonderwijs leidt naar de arbeidsmarkt of een
vervolgopleiding in het mbo (niveau 1). In het derde jaar
begint de arbeidstraining. Er wordt stage gelopen in een
bedrijf onder begeleiding van een docent. In het vierde
leerjaar lopen de leerlingen twee tot drie dagen per week
stage. Na afronding van de stages kiest de leerling voor
de richting techniek, handel, horeca of dienstverlening &
welzijn. Aan het einde van het vijfde of zesde leerjaar wordt
de opleiding afgesloten met:
1. individueel ontwikkelplan
2. certificaten voor taal en rekenen
3. stagecertificaten
4. branchecertificaten

Veiligheid
De school is klein en overzichtelijk. Iedereen kent
iedereen.
Buitenschoolse activiteiten
Op vrijdag na 10.30 uur
worden de lessen ingevuld
met keuzevakken, o.a.
zelfverdediging, kajakken,
voetbal, fietsles, Surinaams
koken, Spaanse les, fotografie, animatiefilmpjes maken,
websites bouwen, schaatsen
en zwemmen. Twee dagen
in de week kan er worden
meegedaan met Topscore.
Ouderbetrokkenheid
Twee keer per jaar is er met
ouders een bespreking over
het portfolio van de leerling.
Er zijn ouderavonden onder
andere over de keuze van
een beroepsrichting. Aan het
begin van het schooljaar is
er voor nieuwe ouders een
kennismakingsavond. Er is
een actieve leerlingraad.

Leerlingen blijven in principe
niet zitten.

Bijzonderheden
Leerpleinen
De leerlingen werken bij
Nederlands en rekenen op
leerpleinen met een eigen
lesrooster op hun eigen
niveau. De leerlingen krijgen
daarvoor een eigen laptop.
Na 10.30 uur worden er alleen nog maar praktijkvakken
aangeboden.

Open dagen
¯ Donderdag 19 januari 2017 van 17.30 tot 20.00 uur

Soorten onderwijs
Brugklassen

praktijkonderwijs

Klassen Leerlingen Brugjaren
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