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VOORWOORD 
Hallo! Dit is het magazine van Pantarijn Praktijkonderwijs Wageningen. 
Of in het kort: Pantarijn PRO. Dit magazine is voor jou én je ouder(s)/ 
verzorger(s). In dit magazine lees je van alles over onze school en wat je bij 
ons kunt leren en meemaken. We zijn een kleine school en hebben veel aan-
dacht voor jou. Wij vinden het belangrijk dat je kunt doen waar je goed in bent 
en dat je kunt  genieten van een fi jne schooltijd. Daar gaan we samen voor 
zorgen!

Pantarijn PRO bereidt je voor op zelfstandig leven en werken. Je leert niet alleen  

rekenen en taal, maar ook koken, rekeningen betalen, plannen en  samenwerken. 

Allemaal belangrijke dingen om onder de knie te hebben zodat je later op eigen be-

nen kunt staan. We bereiden je ook voor op je toekomstige baan door het lopen van 

stages.
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Een school voor voortgezet onderwijs 
uitkiezen. Dat is niet makkelijk. 
We helpen je hier natuurlijk graag bij.

Je kunt proefl essen bij ons volgen. Deze 

 proefl essen geven je een goed beeld van 

de lessen op Pantarijn PRO. Naast de 

proefl essen zijn er  informatieavonden
voor jou en je ouder(s)/verzorger(s). Op 

vrijdag 4 november 2022 is ons Open 
Huis. Lukt het je niet om op één van deze 

 momenten langs te komen? Dan ben 

jij  samen met je ouder(s)/verzorger(s) 

 natuurlijk ook altijd welkom voor een 

 persoonlijk gesprek.

Meer informatie over proefl essen, 

 informatieavonden en ons Open Huis 

vind je op www.ikganaarpantarijn.nl
Voor sommige voorlichtingsmomenten

moet je je aanmelden. Ook dat lees je 

op onze website. Daar vind je ook de 

 inschrijfformulieren.

HOE KIES IK EEN 
SCHOOL VOOR 
VOORTGEZET 
ONDERWIJS?

Yara

Ik vind Pantarijn PRO een fi jne 
school omdat: 
     Er leuke praktijkvakken zijn“ ’’
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WAT VERANDERT 
ER OP HET 
VOORTGEZET 
ONDERWIJS?

De overstap naar het voorgezet on-
derwijs is vaak spannend. Voor jou, 
maar ook voor je ouder(s)/verzorger(s). 
Pantarijn PRO is een kleine school. Je 
voelt je bij ons gezien en gehoord, en 
er hangt een prettige sfeer. Er zitten 
zo’n 115 leerlingen bij ons op school. 
Dit betekent dat de klassen klein zijn, 
meestal niet meer dan 16 leerlingen 
per klas. Je krijgt op deze manier veel 
aandacht van de docenten.

EEN GOEDE START
Voor de zomervakantie kom je al één keer 

op school om kennis te maken. Zo raak je 

al een beetje bekend met de school en zie 

je alvast bij wie je in de klas komt.

NIEUWE SCHOOL,
NIEUWE VRIENDEN
In de eerste weken maak je uitgebreid 

kennis met je mentor, de school en je 

nieuwe klasgenoten. Er zijn leuke activi-

teiten waarbij je elkaar snel leert kennen. 

Nieuwe vrienden heb je dus zo gemaakt!

STARTGESPREKKEN
Aan het begin van het schooljaar is er 

een startgesprek met jou,  je ouder(s)  / 

verzorger(s) en je mentor. Jíj staat cen-

traal en samen bespreken we wat je gaat 

leren bij ons op school. Al deze afspraken 

schrijven we op in een plan. Zo kunnen wij 

jou, samen met thuis, goed begeleiden.

Alle klassen tegelijk starten? 
Je start altijd in je eigen lokaal 
bij je eigen mentor.

WIST 
JE 
DAT?
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VAST ROOSTER
We werken zo veel mogelijk met een vast rooster en we streven naar zo min mogelijk 

uitval van lessen.

WELKE VAKKEN KRIJG IK 
STRAKS?
De vakken die je krijgt zijn verdeeld in 

AVO-vakken (algemeen vormend 

onderwijs) en praktijkvakken. 

AVO-vakken

• Nederlands

• Engels

• Rekenen/Wiskunde

• Mens & Maatschappij 

• Mentorlessen

Deze vakken krijg je van je eigen mentor 

in je eigen lokaal. Steeds meer vakken 

worden digitaal gegeven. Alle leerlingen 

werken op een laptop. Dit kan een eigen 

laptop zijn die aan de  voorwaarden 

voldoet of een laptop die je aanschaft in 

termijnen via The Rent Company (meer 

infomatie hierover krijg je na aanmelding).

Praktijkvakken

• Lichamelijke Opvoeding

• Koken

• Groen

• Techniek

• Zorg en welzijn

• Arbeidstraining

• ICT

Voor deze lessen ga je met een deel van 

je klas naar een praktijklokaal.

Er bij ons op school een fi jne 
afwisseling is tussen praktijk 
en theorie?

WIST 
JE 
DAT?
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STAGE LOPEN
In klas 2 en 3 ga je steeds meer stage 

lopen. Eerst in school en later steeds meer 

buiten school. Na de derde klas kom je in 

de bovenbouw. Hier kies je een sector. Je 

hebt dan nog 1 dag AVO, 1 dag sector- 

les en de andere dagen loop je stage. Op 

deze manier ben je goed voorbereid om 

na school te gaan werken of door te gaan 

naar een MBO-opleiding.

KLAS DE BRUG
De Brug is een speciale klas bij ons op 

school waarin je extra ondersteuning krijgt 

wanneer je met je niveauadvies tussen 

Praktijkonderwijs en VMBO valt. In De Brug 

krijg je de vakken van het VMBO (basis) 

met de structuur van het  Praktijkonderwijs. 

Daarnaast krijg je extra begeleiding in 

 bijvoorbeeld plannen en organiseren. 

 Tijdens dit eerste jaar kijken we waar je het 

beste past, op het Praktijkonderwijs of het 

VMBO.

8



9Pantarijn Wageningen PRO 2022



HOE ZIET PANTARIJN 
PRO ERUIT?

Pantarijn PRO is een moderne en open school. Ons gebouw is heel overzichtelijk.

Pantarijn PRO is verdeeld over twee etages. Er is één trappenhuis en er is natuurlijk ook 

een lift. Onze school heeft moderne leslokalen en een goed functionerend wifi -netwerk. 

We hebben een leuke aula en een catering waar je wat lekkers en gezonds kan kopen. 

Op een lege maag kun je tenslotte niet leren, toch?

INGANG
Pantarijn PRO ligt aan de Hollandseweg 9 in Wageningen. De ingang van onze school 

is aan de achterzijde. Je komt er het makkelijkst via de parkeerplaats achter sporthal De 

Vlinder.

We een eigen winkel hebben in 
de binnenstad van Wageningen? 
Deze winkel heet Kado Lokaal en 
wordt gerund door onze leerlingen.

WIST 
JE 
DAT?
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Kevin

Ik vind Pantarijn PRO een fijne 
school omdat: 
    De docenten je respecteren 
zoals je bent
“

’’
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ONDERWIJSAANBOD 
WAGENINGEN EN DOORSTROOM-
MOGELIJKHEDEN

De paars weergegeven niveaus/leerjaren
worden bij Wageningen PRO aangeboden

1e klas
de brug

1e klas
pro

2e klas
vmbo

2e klas
pro

3e klas
pro

4e klas
pro

5e klas
pro

1e klas
mbo

werk
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LEERLINGEN 
AAN HET 
WOORD
Wie kan nou beter vertellen over onze school 
dan wijzelf? Juist, onze leerlingen!
In deze rubriek geven wij hen graag het woord.

    Op school heb ik het erg naar mijn zin. 
Ik vind de sectorlessen het leukst. Mijn 
sector is Horeca. Ik vind het vooral leuk om 
eten te maken en nieuwe recepten te leren. 
Vooral nieuwe dingen uitproberen.

Ik loop stage bij een restaurant in Ede. 
Ik doe daar de bediening. Ik neem de 
 bestellingen op van de mensen en ik breng 
deze bestellingen ook. Stage is leuk, maar 
soms wel pittig. Zo kan het ineens heel druk 
worden en dat vind ik dan wel lastig.

De combinatie van stage en school vind 
ik wel prima. Het is goed te doen. Stage is 
bij mij vijf minuten fi etsen, dus daar ga ik 
wel heel makkelijk heen. School is wel wat 
 verder weg, maar dat gaat ook prima.

Na school wil ik nog verder studeren. Ik 
wil dan de ‘‘manager en leidinggeven in de 
 horeca opleiding’’ doen. Dus na Pantarijn 
ben ik nog niet klaar met leren!

KLAUDIA - ZIT IN DE BOVENBOUW

“

’’

     Hoi, mijn naam is Jade. Ik vind het gebouw 
van Pantarijn PRO heel fi jn omdat het klein is. 
Er zijn niet zoveel gangetjes en dat helpt ook 
wel erg als je de weg niet zo goed weet. Als je 
iets niet weet, kan je gewoon aan een docent 
hulp vragen en die helpt je dan heel goed.

De overgang van de basisschool naar 
 Praktijkonderwijs was heel fi jn, want ik merkte 
niet veel verschil in niveau. Ik vind de school 
heel leuk. De docenten doen veel moeite voor 
je.

Ik zit nu in de tweede klas. Ik vind het heel 
leuk en gezellig. Mijn favoriete vakken zijn 
groen en koken. Daar wil ik later ook wat mee 
gaan doen. Er zijn hier op school heel veel 
leuke dieren die je leert verzorgen en bij koken 
maak je lekkere dingen. De docenten zijn ook 
heel grappig. Vrienden kan je hier wel heel 
 makkelijk maken. Als dat niet goed lukt, word 
je daar ook in geholpen door de docenten.

JADE - ZIT IN DE ONDERBOUW

“

’’
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DE EERSTE WEEK 
VAN NORAH EN 
ABDULKADER

Hoe was je eerste schooldag?
 Norah:     Heel leuk, maar ook wel een beetje spannend. We 
hebben heel veel gedaan.

Abdulkader:     Ik vond het ook heel leuk. Vooral de docenten 
van arbeidstraining, groen en koken vond ik het leukst.

Is Pantarijn PRO tot nu toe heel anders dan de 
 basisschool?
Abdulkader:     Voor mij is er niet heel veel verschil, want ik zat 
al op een school waar ik veel hulp kreeg. En hier word ik ook 
goed  geholpen elke dag. Ik heb ook een leuke klas en ga met 
veel plezier naar school.

Norah:     Ik heb ook een leuke klas en leuke  klasgenootjes. 
Ik vind het ook heel fijn dat ruzies hier meteen 
worden  uitgepraat.

Abdulkader:     Ja, inderdaad. Zelfs als je het eigenlijk niet wil 
oplossen, moet je het oplossen. Zo is het wel gezellig in de klas 
en dat maakt het voor iedereen wel zo leuk!

Hoe vind je het Praktijkonderwijs?
Norah:     Heel erg leuk! Ook de docenten zijn aardig.
Er is er geen één die ik niet leuk vind.

Abdulkader:     De docenten van koken, groen en 
 arbeidstraining vind ik heel aardig. Ze maken ook hele leuke 
grapjes. Wat ik ook heel leuk vind, zijn de dieren die hier zijn: 
een slang, cavia’s, hamsters en kikkers. Alleen de pad vind ik 
een beetje eng.

“
’’

“

“

“

“

“

“

’’

’’

’’

’’

’’

’’
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Jade

“
’’

Ik vind Pantarijn PRO een fi jne 
school omdat: 
    Iedereen elkaar kent en het altijd  
gezellig is

Jade

Ik vind Pantarijn PRO een fi jne 
school omdat: 
    Iedereen elkaar kent en het altijd  “    Iedereen elkaar kent en het altijd  “
gezellig is
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In de binnenstad van Wageningen hebben wij een leer-werkwinkel. Deze winkel 
heet “Kado Lokaal” en is een samenwerking tussen Pantarijn Praktijkonderwijs 
en Zideris Dagbesteding Wageningen. In Kado Lokaal krijg je les vanaf klas 2. 
Het werken in de  winkel is een voorbereiding op je stage.

In Kado Lokaal verkopen de leerlingen duurzame spullen voor in huis, die onder  andere 

gemaakt zijn door mensen van de dagbesteding. In de winkel werken steeds twee of 

drie leerlingen. De rest krijgt theorieles in de ruimte achter de winkel. In Kado Lokaal 

ervaar je écht in de praktijk hoe werken in een winkel is. Klanten  welkom heten, 

afrekenen en de kassa bedienen, de etalage inrichten, schoonmaken, je doet het hier 

allemaal zelf. En dat is belangrijk, want hiermee bereiden we je perfect voor op een 

latere baan! 

PROJECT 
 UITGELICHT: 
KADO LOKAAL
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INFORMATIE VOOR 
OUDER(S)/
VERZORGER(S)

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat fijn dat jullie de tijd nemen om het  magazine van het Praktijkonderwijs te lezen. 

Het kiezen van een nieuwe school is een grote stap en wij helpen daar graag mee. 

Ons team bestaat uit gemotiveerde docenten en ondersteuners. Omdat wij een kleine 

school zijn, kennen wij elke leerling snel en zij ons ook. Dit maakt het ook gezellig op 

school. Wij sluiten in onze school aan op de maatschappelijke ontwikkelingen en  

hiermee op het leven in de toekomst. Het Praktijkonderwijs biedt elke leerling voldoende 

keuzes. Dit boekje geeft alvast een inkijk in onze school, maar we nodigen u vooral uit 

om eens langs te komen zodat u de school in het echt kunt zien!
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OUDERRAAD
De school heeft een gezamenlijke 

 ouderraad die een aantal keer per jaar 

bij elkaar komt om te praten over het 

 beleid van de school. Ook zijn zij actief 

bij  activiteiten zoals schoolfeesten en 

 diplomering.

LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad bestaat uit  leerlingen 

uit klas 1 t/m de bovenbouw. De 

 leerlingenraad is betrokken bij het  

organiseren van de  schoolfeesten 

en  andere activiteiten. Ook denkt de  

 leerlingenraad mee over inrichting van 

de school en wordt zij betrokken bij het 

schoolbeleid.

UITSTROOMCIJFERS BEHAALDE CERTIFICATEN

Behaalde  certificaten 
schooljaar 2021-2022

Heftruck 3 leerlingen

Tractor 1 leerling

Basis Veilig werken met de 
Motorkettingzaag

9 leerlingen

Veilig werken met de  
Bosmaaier/ Motorzeis

7 leerlingen

Deskundig Operator  
Wiellader en Mobiele (rups) 
en Graafmachine

5 leerlingen

Werken aan de weg 5 leerlingen

Werken in het Groen SVA 2 1 leerling

VCA 10 leerlingen

Werken met Metaal SVA 1 8 leerlingen

Werken in de Winkel SVA 1 6 leerlingen

Werken in de Winkel SVA 2 4 leerlingen

Werken in de Schoonmaak 
Microvezel SVA 1

4 leerlingen

Assistent Woonhulp SVA 2 2 leerlingen

Werken in de Keuken SVA 1 8 leerlingen

Weken in de Keuken SVA 2 2 leerlingen

Werken in de 
Bediening SVA 2

2 leerlingen

EHBO 8 leerlingen

Uitstroomcijfers

Uitstroom 
schooljaar 
 2021-2022 

17 leerlingen

Uitstroom naar 
reguliere baan

5 leerlingen

Reguliere baan 
gecombineerd 
met een ROC BBL 
 opleiding            

4 leerlingen

MBO (BOL)  Entree 
opleiding

6 leerlingen

Arbeids- 
begeleidingstraject 
via Gemeente

1 leerling

WMO traject 1 leerling
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OUDERGESPREKKEN
Ieder schooljaar begint met 

startgesprekken. De leerling brengt in 

beeld wat zijn of haar kwaliteiten zijn en 

aan welke competenties hij of zij wil gaan  

werken. Samen met u als ouder(s)/ 

verzorger(s) en de mentor is er een drie-

hoeksgesprek waarbij de leerling de regie 

heeft. Zo wordt er een goede start ge-

maakt van elk schooljaar. We leggen dit 

vast in een MOP  (Mijn Ontwikkel Plan).

MOP-GESPREKKEN

Na het startgesprek zijn er nog twee 

 gespreksmomenten per jaar om het MOP 

bij te stellen en te evalueren.

OUDERAVONDEN
Er zijn regelmatig ouderinformatie-

momenten gepland. Deze zijn meestal 

gekoppeld aan een thema. Wanneer een 

informatieavond voor u van belang is, 

krijgt u hiervoor een uitnodiging.

Tessa

Ik vind Pantarijn PRO een fijne 
school omdat: 
    De docenten veel aandacht 
voor je hebben
“

’’
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VEILIGE SCHOOL
Pantarijn Praktijkonderwijs is een  veilige 

school. Gedragsproblemen worden 

snel gesignaleerd en opgepakt. In de 

 mentorlessen is er veel aandacht voor het 

groepsproces. Het voorkomen van pesten 

krijgt veel aandacht. 

NORMEN EN WAARDEN
Respect en verdraagzaamheid zijn onze

kernwoorden bij het leren en samen zijn in 

de school. Iedereen is uniek en mag zijn 

wie hij of zij is,  ongeacht  s ekse, geloof, 

huidskleur en seksuele  oriëntatie. In  

de schoolgids staan onze  regels waar  

iedereen zich aan dient te houden. Samen 

maken wij de school.

CONTACT MET SCHOOL
Het eerste contact met school loopt altijd 

via de mentor. Het is belangrijk dat er korte 

lijnen zijn in het belang van de voortgang 

van uw kind. In onze  schoolgids staan de 

e-mailadressen van alle mentoren en

docenten. Daarnaast kan de receptie 

u altijd te woord staan als u een vraag 

heeft voor andere personen zoals de 

 zorgcoördinator, de orthopedagoog, 

 teamleider of locatiedirecteur.

We bij ons op school 
 maatwerk leveren zodat jij kan 
doen waar je goed in bent?

WIST 
JE 
DAT?
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BEGELEIDING VAN 
LEERLINGEN
Wij helpen onze leerlingen graag. Een 
goede begeleiding is van essentieel 
belang voor alle leerlingen. En voor 
leerlingen die op school tussen wal en 
schip dreigen te raken, kan een goede  
 begeleiding het verschil maken met op 
de rit blijven of ervan afdwalen.

OKÉ LOKAAL
In het Oké lokaal worden leerlingen 

 opgevangen die behoefte hebben aan 

wat extra ondersteuning. Ook kunnen 

 leerlingen daar terecht als zij even wat 

rust nodig hebben tijdens pauzes. 

Het Oké  lokaal werkt  vooral preventief 

met een divers aanbod aan  trainingen.

IZAT
Het Intern Zorg & Advies Team 

(IZAT)  bestaat uit een teamleider, 

 zorgcoördinatoren, een orthopedagoog 

en een begeleider passend onderwijs. 

Samen begeleiden en ondersteunen zij 

de  leerlingen en docenten op een heel 

divers terrein.  Samen met de mentoren 

zorgt het IZAT ervoor dat de leerling de 

aandacht en zorg krijgt die nodig is om 

op het praktijkonderwijs goed te kunnen 

functioneren.

AARDIG DOEN
In de mentorlessen - maar ook erbuiten - 

is veel aandacht voor het voorkomen van

pesten. Aardig doen tegen elkaar,  binnen 

en buiten de school, is een dagelijks 

 onderwerp van gesprek en  eventuele 

incidenten worden direct en grondig 

 aangepakt. In klas 1 krijgen alle kinderen 

‘Rots en Water training’ van  gecertificeerde 

trainers. Ze worden  weerbaarder  gemaakt 

en leren hun grenzen bewaken. Regel-

matig wordt de leerlingen gevraagd hoe 

hun welbevinden in de school is.

VERTROUWENSPERSOON
Het kan natuurlijk voorkomen dat een 

 leerling met problemen worstelt waar hij 

of zij niet uitkomt. De leerling kan zelf, of 

via tussenkomst van de mentor, een  

gesprek aangaan met de vertrouwens-

persoon. Deze luistert en geeft adviezen 

en kan bemiddelen.

Delano

Ik vind Pantarijn PRO een fijne 
school omdat: 
    De docenten je altijd helpen als 
iets even niet lukt!
“

’’
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OVERIGE PANTARIJN LOCATIES

ISK
De internationale schakelklas is dé plek voor nieuwkomers in Nederland.  
Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar leren er Nederlands. Hier leggen ze de 
basis om in het Nederlandse onderwijs te kunnen instromen. 

PANTAGORA
PantAgora is dé plek voor leerlingen van 10-14 jaar die nieuwsgierig zijn,  
en die zelf willen ontdekken wat er in de wereld allemaal te ontdekken valt!  
PantAgora is een gezamenlijk initiatief van het primair en het voorgezet  
onderwijs in Wageningen.

KESTEREN
Regelmaat, kwaliteit en herkenbaarheid in een modern jasje. Dat is Pantarijn 
Kesteren. Een kleinschalige en gezellige school waar je de ruimte krijgt om 
jouw niveau en talenten te ontdekken, om zo het beste uit jezelf te halen.  
Op de locatie Kesteren worden naast de mavo ook de onderbouw vmbo basis/
kader en havo/vwo aangeboden.

WAGENINGEN VMBO
In een veilige en kleinschalige omgeving moedigen we je aan volop gebruik 
te maken van je talenten. Je leert hier door te doen; er is dan ook veel aan-
dacht voor de  combinatie van theorie en praktijk. Op de locatie 
Wageningen VMBO volg je de leerweg basis, kader of  kader plus (stroomt 
door naar mavo). Speciaal en uniek aan deze locatie is ‘De Brug’: een kleine 
klas die de  overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijker maakt.
 

RHENEN
Een veilige, kleinschalige omgeving waar we er alles aan doen om jou naar 
een hoger niveau te brengen. Voordat je daadwerkelijk begint, bieden we je 
zes bijeenkomsten aan zodat je alvast kan wennen. Bij ons volg je modern 
toekomstgericht onderwijs met veel aandacht voor de verbetering van  
leervaardigheden, loopbaanoriëntatie, maar ook omgangsvormen, normen en  
waarden. In Rhenen is alles in huis om vorm te geven aan je toekomst.  
Je volgt de leerweg vmbo-kader of mavo.

WAGENINGEN MHV
Zoek jij een school met uitdagend onderwijs,  vrijheid om zelf keuzes te  
maken en veel activiteiten? Dan ben je bij de locatie Wageningen MHV aan 
het goede adres! Hier krijg je eigen verantwoordelijkheid voor de dingen die je 
doet. Dat geldt voor het onderwijs zelf - de manier waarop je de stof aanpakt 
en leert - maar ook voor de vele activiteiten die naast de lessen  plaatsvinden. 
Je kunt een diploma halen voor mavo, havo, VWO of gymnasium.
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MEER WETEN?

0317 – 466 590

prowageningen@pantarijn.nl

www.ikganaarpantarijn.nl

We hopen dat je dankzij dit magazine een goed beeld hebt van onze school. 

Wil je meer weten, langskomen of heb je een specifieke vraag? 

Neem dan gerust contact met ons op!

Hollandseweg 9 
6706 KN Wageningen

Locatiedirecteur
Bart Pool

Teamleider
Charl Pes
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