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TIPS
-  Juf/Meester = Docent. Op De Diken hoef je geen juf of 

meester meer te zeggen, vanaf nu is het mevrouw en 
meneer. "Eh, meneer de Vries, ik moet heel nodig! Mag ik 
naar de wc?"

-  Coach = De docent die je het beste leert kennen. 
Iedere klas/leerling heeft zijn eigen coach, waar ook je 
ouders terecht kunnen als ze vragen hebben. 

-  Kluisje = Handige opbergplaats voor je spullen op school. 
Ook jij krijgt je eigen kluisje waar je bijvoorbeeld je 
jas en tas in kunt opbergen.

Laptop
Leerlingen op De Diken maken gebruik van een 

laptop. Handig voor het maken van lessen in je eigen 

tempo en ook voor je vaardigheden in de toekomst. 

Zeker wanneer het nodig is om thuis lessen te volgen. 

Je ouders kunnen zelf de laptop aanschaffen met  

een bijdrage van school. 

PROactief  
leren werkt!

Activiteiten
Tijdens het schooljaar 

staan er veel activiteiten 

op de planning. Het eerste 

jaar starten we met 

kennismakingsdagen en 

verdeeld over het jaar 

zijn er veel excursies  

en workshops, Een 

kerstgala, markt  

en nog veel meer... 

Genoeg te beleven  

op De Diken!

TV serie  
“Ik bin PRO”
Meer weten over het praktijkonderwijs? 

Leerlingen van De Diken werkten  

mee aan de TV serie “Ik bin PRO” van  

Omrop Fryslân. Superleuk om te bekijken.  

Check het zelf op www.ikbenpro.com 

Contact

Meer info is te vinden op onze website 

www.dediken.nl. Daar kun je ook een 

filmpje van De Diken terugvinden.  

Heb je na het lezen van deze folder nog 

vragen? Mail dan naar info@dediken.nl 

of bel 0515 - 859 801. 



Ben jij die PRO die graag aan het 

sleutelen is? Of misschien ben 

je een PRO in koken, schilderen, 

tuinieren of in iets heel anders? 

Ontdek waar jij goed in bent  

en plezier in hebt! 

‘Word een echte PRO  

met PRaktijkOnderwijs!’

Op De Diken is het mogelijk om allerlei certificaten te halen. Dit zijn officiële documenten waarmee je kunt laten zien dat je bepaalde vaardigheden hebt geleerd. Er zijn heel veel verschillende certificaten. Haal bijvoorbeeld je heftruckcertificaat, MIG/MAG lassen, SVH keuken assistent of SVA 1 werken in de winkel. Zo laat jij zien wat je in je mars hebt!

PRO

Certificaten

Voor het praktijkonderwijs heb je een toelaatbaar-

heidsverklaring voor het praktijkonderwijs nodig.  

Je meester of juf op de basisschool kan je hier 

alles over vertellen.  

Algemeen bijzonder praktijkonderwijs  De Diken is een middelbare school  voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.  De lessen zijn hier net wat anders dan  op andere scholen. Waarom? Je bent hier praktisch bezig. Bij De Diken leer  je door te doen. We bereiden je voor  op een vervolgopleiding op het mbo  of op een werkplek waar je aan de  slag kunt.

Na school
Als je het laatste jaar hebt afgerond 

ontvang je je diploma. Naast je diploma 

heb je natuurlijk ook al je behaalde 

certificaten. Hiermee kun jij direct aan het 

werk. Misschien wel bij het bedrijf waar je 

ook stage hebt gelopen! Wil je naar het 

mbo? Dan volg je bij ons vanaf jaar 4 de 

entreeopleiding. Hoe je ook verder gaat; 

na je schooltijd houden we contact.  

We horen graag hoe het met je gaat. 

PRO voor jou?

In de eerste jaren proef je overal een beetje  

van, zodat je in jaar drie goed kunt kiezen welke  

kant je op wilt. Kies je voor Winkel/Logistiek  

of voor Metaaltechniek? Of ligt jouw hart bij  

Zorg & Dienstverlening? Specialiseer jij je in 

Bouwkunde, Installatietechniek, Groen of kies je  

voor de Horeca? Het kan allemaal op De Diken!   

Profiel

Leren door te doen? Dat doe 

je door in de praktijk stage te 

lopen! Een heel belangrijk onderdeel 

van het praktijkonderwijs. Na een 

voorbereiding in de eerste jaren, 

krijg je in het derde jaar de kans  

om echt aan de slag te gaan.   

Je kunt stage lopen op school in 

het Arbeid Training Centrum (ATC) 

en buiten de school bij bedrijven 

in de regio. Ondersteuning krijg  

je van je stagecoach op school  

en stagebegeleider bij het bedrijf. 

Je begint met één stagedag per 

week en in de laatste leerjaren loop 

je zelfs drie dagen per week stage.

Stage

De Diken

In leerjaar 1 en 2 volgt iedereen dezelfde theorie- en praktijkvakken. Door te doen leer je veel nieuwe dingen. We werken samen met jou aan het vergroten van je zelfredzaamheid op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap.  Al snel maak je zelf keuzes.  

Doen


