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Wij zijn Curio
praktijkschool
Breda
Curio praktijkschool Breda staat
voor levenverrijkend onderwijs.
Dat betekent dat we onze
leerlingen levensecht onderwijs op
maat bieden. Daarnaast
begeleiden we hen op weg
naar een zelfstandig bestaan van
werken, wonen, vrijetijdsbesteding
en burgerschap. We houden
rekening met de nieuwste digitale
ontwikkelingen en met
ontwikkelingen binnen het
bedrijfsleven. Hierdoor is onze
school klaar voor de toekomst.
Onze school gaat uit van de
mogelijkheden van de leerlingen.

op weg naar
zelfstandigheid,
werken, wonen, vrije
tijd en burgerschap

We begeleiden ze met individuele
maatwerktrajecten tijdens
hun schoolloopbaan. Zo bereiken
we voor alle leerlingen de
maximale doelstellingen.
Curio praktijkschool Breda werkt
samen met andere partijen
binnen een uitgebreid onderwijs-,
arbeids- en zorgnetwerk.
Deze aanpak zorgt voor een
contextrijke leeromgeving.

Onze klassen bestaan uit
gemiddeld zestien leerlingen bij
theorievakken. Bij praktijkvakken
werken we met halve klassen.
Dat zorgt ervoor dat er meer
aandacht en begeleiding voor de
leerlingen mogelijk is. De school
telt ongeveer 350 leerlingen en 60
medewerkers.
Op onze school staat de relatie
tussen leerlingen onderling
en tussen leerlingen en
docenten centraal. Verbindend
communiceren (Non Violent
Communication) is daarbij het
uitgangspunt. De stem van
de leerlingen wordt steeds
belangrijker. Ook staan we er als
team open voor om onszelf te
blijven ontwikkelen. Zo wordt ons
onderwijs iedere dag nog een
beetje beter.

Voor wie is het
praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is bedoeld
voor leerlingen die ondanks
extra begeleiding geen
diploma in het regulier
voortgezet onderwijs kunnen
halen. De toelating vindt
plaats via het Regionaal
Samenwerkingsverband
Breda en omstreken, dat elke
aangemelde leerling toetst
op een aantal toelatingseisen.

3

Ons onderwijs
Leerjaar 1: instroom

Leerjaar 6: uitstroom

In het eerste leerjaar staat
zelfredzaamheid centraal.
Ook komen algemene
vaardigheden aan bod.
We bereiden de leerlingen
voor op hun sectorkeuze aan
het einde van dit schooljaar.
Leerlingen kunnen kiezen uit:
• Dienstverlening
• Groen
• Techniek
• Zorg en welzijn

Aan het eind van leerjaar 6
stromen onze leerlingen uit.
Curio praktijkschool Breda
kent voor de meeste leerlingen
drie uitstroommogelijkheden:
• Bedrijfsleven met
ondersteuning
• Het reguliere bedrijfsleven
• Vervolgonderwijs

Leerjaar 2 t/m 5: werken in
de sector naar keuze
Werken aan zelfredzaamheid
staat ook in leerjaar 2 en 3
centraal. Daarnaast is er
aandacht voor voorbereiding
op werk. In leerjaar 4 en 5 draait
het om begeleiding naar werk
en/of een vervolgopleiding.
De nadruk ligt op het aanleren
van praktische vaardigheden.
Leerlingen krijgen onderwijs dat
aansluit bij hun mogelijkheden.
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Extra zorg voor jongeren die
buiten de doelgroep vallen
Sommige jongeren vallen
buiten de doelgroep van
praktijkonderwijs. Zij hebben
echter wel een leerbehoefte
die past bij ons aanbod. Ook
voor deze jongeren biedt
Curio praktijkschool Breda
mogelijkheden voor arbeidstoeleiding en/of verrijking van
hun cv. Dat betekent dat we
ze helpen om passend werk te
vinden. Hiervoor zijn er twee
verschillende klassen:
• NA-ISK (nieuwkomers
arbeidstoeleiding
internationale schakelklas):
voor leerlingen die onderwijs
op isk hebben gevolgd. Zij
kunnen nog twee jaar
onderwijs op Curio
praktijkschool Breda volgen.
Hierbij draait het vooral om
het begeleiden naar passend
werk.
• Vat-klas (verbinding arbeid en
toekomst): voor jongeren die
vastlopen binnen hun huidige
opleiding en/of nog een
specifieke leervraag hebben.

Twee jaar naschoolse
begeleiding

Als leerlingen van school gaan,
biedt Curio praktijkschool Breda
nog twee jaar naschoolse
begeleiding aan. De uitstroomcoördinator stuurt dit aan.
Door contact te onderhouden
met oud-leerlingen kunnen we
hen ook na het schoolverlaten
nog ondersteunen indien nodig.
Bijvoorbeeld wanneer zij ergens
tegenaan lopen op hun werk.

Ondersteuning

Op onze school krijgt iedere leerling
elke dag een nieuwe kans. De juiste
leerlingbegeleiding is daarbij heel
belangrijk. De mentor voert daarom regelmatig coachingsgesprekken met de mentorleerlingen.
Hierdoor boeken de leerlingen
vooruitgang en krijgen ze inzicht in
hun eigen ontwikkeling. Twee keer
per jaar bespreken we alle leerlingen binnen het team.
Het zorgteam heeft wekelijks
overleg. Dit team bestaat uit een
schoolmaatschappelijk werker, een
orthopedagoog, de onderwijsmanagers, een uitstroom- en twee
ondersteuningscoördinatoren.
Bij het overleg van het zorgteam is
regelmatig een leerplichtambtenaar, vo-expert van Centrum voor
Jeugd en Gezin en/of de jeugdarts
aanwezig. Rondom het zorgteam
bestaat een uitgebreid netwerk
van zorgverleners.
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De volgende
stap
Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen
eindonderwijs. De leerling ontvangt aan het
eind van leerjaar 6 een uitstroomportfolio.
Hierin zit het kwalificatiedocument praktijkonderwijs, een maatwerkdiploma, de behaalde
certificaten en afgetekende proeven van
bekwaamheid vanuit hun stage.
Voor de meeste leerlingen is het mogelijk om
tijdens hun opleiding één of meer brancheerkende certificaten te behalen:
Groen
• Werken in het groen
Dienstverlening
• Werken aan de ontvangstbalie
• Werken in het schoolmagazijn
Zorg en welzijn
• Werken in de schoonmaak traditioneel
• Werken in de schoonmaak microvezel
• Werken in de keuken
• Werken in een (zorg)instelling
Techniek
• Werken in de metaal
• Werken in de houtbranche
• Werken in de fietstechniek
Sectoroverstijgend
• Heftruckcertificaat
• VCA
Voor een enkele leerling is het mogelijk
om intern een entreeopleiding te volgen.
De leerling kiest dan voor één van de
bestaande entree-profielen.
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Schoolgebouw en bereikbaarheid
Curio praktijkschool Breda is gevestigd in een mooi, duurzaam schoolgebouw aan de Frankenthalerstraat 17 in Breda.
De school is goed bereikbaar met de bus en fiets. Speciaal
voor de leerlingen is een wandelpad aangelegd zodat ze
niet over de Frankenthalerstraat hoeven te lopen.

Stage
Stage is een belangrijk onderdeel
van ons onderwijsprogramma.
Alle leerlingen krijgen ermee te
maken. In het vierde leerjaar starten
leerlingen met een interne stage. De
opdrachten in deze stage voeren de
leerlingen zowel op het
leerwerkbedrijf als binnen school
uit. We hebben een eigen
restaurant, magazijn, balie,
fietsenwerkplaats,
groenvoorziening en een
kringloopwinkel op school, waar de
leerlingen vaardigheden aanleren,
in een echte praktijkomgeving.
Vanaf leerjaar 5 vindt de stage
buiten school plaats. Leerlingen
lopen in dat jaar twee dagen per
week stage. In het zesde leerjaar
zijn dat drie dagen per week.

Voorbeelden van externe
stageplaatsen zijn:
• Winkels
• Horecagelegenheden
• Werkplaatsen
• Magazijnen
• Groenvoorzieningen
De stagebegeleiders kijken mee
en helpen de leerlingen verder.
De leerlingen leren specifieke
vaardigheden die nodig zijn op hun
toekomstige werkplek. We heten
niet voor niets: Curio praktijkschool
Breda.

Toekomst
Onze leerlingen zijn goed inzetbaar in een werkomgeving met
routine en structuur. Veel van hen
zullen een collega gaan assisteren
in onder andere winkelbedrijven,
zorginstellingen, tuincentra, de
bouw, productiewerk of bij
schoonmaakwerkzaamheden.
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In de praktijk
Onze oud-leerlingen zijn goed terecht gekomen.
Hieronder vertelt een aantal van hen wat ze na
Curio praktijkschool Breda zijn gaan doen.
Jouke Hoekstra

Leonie Bogers

“Ik ben Jouke, 34
jaar en ben werkzaam bij de BSW
(ATEA). Van inpakker tot werken in de
kantine van het bedrijfsrestaurant, ik
heb daar van alles al gedaan. Toen
ik van de praktijkschool af ging
kreeg ik een baan bij de BSW als
schilder. Na een tijdje ben ik de
schoonmaak ingegaan. Daar heb ik
best lang gezeten. Ik heb daar
graffiti verwijderd en de afvalbakken
in de binnenstad schoongemaakt.
Sinds 2014 ben ik werkzaam op
station Breda en heb ik tegenwoordig een eigen ploeg die ik begeleid.
De werkzaamheden op het station
zijn zwerfvuil opruimen en prullenbakken legen. De beste tijd bij Curio
praktijkschool Breda was toch de
uitwisseling en survival.”

“Ik ben Leonie
Bogers, 21 jaar.
Na Curio praktijkschool Breda ben
ik een Bloem en
Styling-opleiding op Curio, Frankenthalerstraat 15 gaan doen.”

Naomi Verschuren
“Ik ben 21 jaar. Ik
heb inmiddels mijn
diploma Logistiek
Medewerker niveau
2 en werk nu al drie
jaar bij Gebr. Versteijnen Group of
Logistics BV. Mijn werkzaamheden
zijn vooral ‘s avonds en ‘s nachts en
bestaan uit laden/lossen.”

Emre Esikli
“21 jaar en heb net
mijn niveau 2
diploma als kok
gehaald. Ik werk nu
bij Dickens & Jones

Corné Verheulen
“Ik ben 19 jaar en
werk als schoonmaker bij de
Jumbo”.

in de keuken.”

Iris Kloet
“Ik ben 19 jaar.
Ik heb fijne jaren
gehad op Curio
praktijkschool
Breda en heb
nu een baan als hulp conciërge
bij Curio.”
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Marloes Coremans

Sharona Poorten

31 jaar: “Na de
praktijkschool ben
ik gaan werken bij
Atea (voorheen
BSW bedrijven).
Daar heb ik de kans gekregen om
mij te ontwikkelen en door te leren.
Ik ben vanuit daar begeleid gaan
werken bij Amarant. Ik werk daar nu
sinds negen jaar als assistent
begeleider op een woongroep voor
mensen met een niet aangeboren
hersenletsel en/of meervoudige
beperkingen. Ik heb fijne herinneringen aan mijn schooltijd bij Curio
praktijkschool Breda, want je mag
er zijn wie je bent en er wordt
gekeken naar wat je kan en niet
naar wat je niet kan.”

“Ik ben Sharona, 26
jaar. Na de praktijkschool ben ik in de
schoonmaak
terecht gekomen bij
de Diamant-groep en daar werk ik
nu ruim zes jaar. Ik woon bijna drie
jaar in Tilburg.”
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Kom je
kennismaken?
Wil je meer weten over Curio praktijkschool Breda? Neem dan
contact op met onze school om een afspraak te maken. Mail naar
praktijkschoolbreda@curio.nl of bel naar 076-5226030.

Open dag

Kijk voor de actuele informatie op onze website.

Contact

Curio praktijkschool Breda
Frankenthalerstraat 17
4816 KA Breda
076 522 60 30
praktijkschoolbreda@curio.nl
Volg ons op:
curio.praktijkschool
curio.praktijkschool
curio.nl/praktijkschool

