
Kom kennismaken op onze school!
Ben je benieuwd of onze school bij jou past? Sfeer proeven,
oriënteren, aanmelden of gewoon even bellen? Dat kan bij ons het
hele jaar door. Je kunt contact opnemen met mevrouw I. Sleurink.

Open Avond | 10 november 2022 | 19.00-21.00 uur  
Kom naar onze Open Avond en neem een kijkje bij ons op school.
Tijdens een persoonlijke rondleiding maak je kennis met 
MET Praktijkonderwijs. Onze docenten vertellen je graag 
meer over het onderwijs wat wij jou te bieden hebben.
Neem je ouder(s)/verzorger(s) gerust mee. 
We kijken uit naar jouw komst!

Voorlichtingsbijeenkomst | 16 januari 2023 
- Bijeenkomst 1 start om 19.00 uur (aanmelden is niet nodig)
- Bijeenkomst 2 start om 20.15 uur (aanmelden is niet nodig)

Extra voorlichtingsbijeenkomst | 7 februari 2023 
- Aanvang om 19.30 uur (aanmelden is niet nodig) 

MET Praktijkonderwijs is regulier voortgezet onderwijs.
Het onderwijs bestaat voor de helft uit praktijk. Je gaat samen 

met je coach op zoek naar je krachten en interesses. 
Zo ben je na onze school zelfstandig en zelfverzekerd,

klaar voor de echte wereld!

“Klaar voor de echte wereld”

MET Praktijkonderwijs Waalwijk
Wij bereiden onze leerlingen voor om op hun eigen niveau 
zelfstandig te kunnen functioneren op het gebied van 
arbeid, wonen en vrije tijdsbesteding, om op deze manier
actief te kunnen deelnemen aan onze samenleving.

Onderwijs op maat
Deelname aan MET Praktijkonderwijs betekent 
onderwijs op maat. We hebben leerroutes voor 
leerlingen met praktische mogelijkheden, maar 
ook leerroutes voor leerlingen met theoretische 
mogelijkheden (incl. entree-onderwijs MBO-1):
- Leren in de praktijk
- Uitgebreide stages
- Intensieve coaching
- Speciale onderwijsarrangementen voor 

leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Aanmelden
Om deel te kunnen nemen aan praktijkonderwijs 
is een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk. 
Deze verklaring wordt (als je voldoet aan de criteria) 
aangevraagd door MET Praktijkonderwijs en wordt
afgegeven door het samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs.

Adres
Koetshuislaan 1
5146 BA Waalwijk
info.met-pro@wvoranje.nl
www.met-pro.nl
0416 33 34 16

Locatiedirecteur
Mevrouw L. (Lian) van Erp

Contactpersoon aanmelding
Mevrouw I. (Inge) Sleurink
i.j.sleurink@wvoranje.nl

MET Praktijkonderwijs Weetjes
Big picture learning
- Kleine groepen
- Individuele coaching
- Persoonlijk leerplan
- Leren in de echte wereld
- Betrokkenheid ouders
Rooster
- Vast rooster
- Geen tussenuren
- Na elke twee uur pauze
Aantal leerlingen
- 188 
Duur opleiding
- 5 jaar
Loopbaanondersteuning
- Stages vanaf leerjaar 2
- Branchecertificering
- Interne entree opleiding (MBO 1)
- Schakelroute vmbo
- Nazorg (2 jaar)


