Mini-gids 2018-2019

Welkom

Welkom op onze school in het schooljaar 2018-2019. Een plezierige en
veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je
oefent er je sociale vaardigheden, je doet er kennis op, je leert er vreemde
talen en meer algemene vakken, je ontdekt er jezelf en je groeit richting
volwassenheid. De herinneringen aan je schooltijd neem je een leven lang
mee.
De mini-gids die je nu in handen hebt, bevat vooral handige informatie die
jij en je ouders het hele jaar nodig hebben (bijv. lestijden, schoolregels,
vakanties). Achterin kun je aantekeningen maken. De volledige schoolgids
vind je op onze website (www.lucapraktijkschool.nl/schoolgids).
We wensen je dit schooljaar heel veel plezier en succes.
Namens het team van het LUCA,
Dhr. R. van Bever
Schooldirecteur

Naam
Klas
Mentor
Lestijden
1e lesuur

08.30 - 08.50 uur

2e lesuur

08.50 - 09.40 uur

3e lesuur

09.40 - 10.30 uur

pauze

10.30 - 10.45 uur

4e lesuur

10.45 - 11.45 uur

5e lesuur

11.45 - 12.45 uur

pauze

12.45 - 13.15 uur

6e lesuur

13.15 - 14.15 uur

7e lesuur

14.15 - 15.15 uur

Houd er rekening mee dat een schooldag om 08.00 uur
kan beginnen en soms tot 16.30 uur kan duren.

Bellen bij ziekte en afwezigheid
Als je onverwacht niet naar school kunt, dan moeten je ouders dit vóór
08.30 uur telefonisch melden op (020) 579 71 50.

Het LUCA
Het Leer Uitstekend College Amsterdam, kortweg LUCA is een school voor
praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een reguliere onderwijsvorm, je volgt
5 jaar praktijkonderwijs. In de 5 jaar praktijkonderwijs leer je vaardigheden
die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen, werken en sociaal vaardig
te zijn. Na het verlaten van de praktijkschool ben je niet meer leerplichtig,
maar een groot deel van de leerlingen gaat na het verlaten van de school
door naar het MBO, niveau 1 of niveau 2.

Waar staan wij voor?
Goed onderwijs dat aansluit bij het niveau van elke leerling. Ons onderwijs
is echt maatwerk. Voor Nederlands en rekenen werken we op leerpleinen
waarbij elke leerling een individueel rooster krijgt. Daarbij maakt het niet uit
in welke leerjaar een leerling zit, wat de leerling al weet is belangrijk, dat is
de start van zijn programma. Ons praktische onderwijs sluit goed aan op de
werkzaamheden in de beroepspraktijk. Door het volgen van stages ontdekken de leerlingen wat hun sterke kanten zijn en in welke beroepssector het
interessant is om te werken.

Vakanties en andere
belangrijke data

Wie is wie?
Schooldirecteur
Teamleider
Zorgcoördinator
Veiligheidscoördinator

Dhr. R. van Bever
Dhr. R. Beentjes
Mevr. A. Joosen
Dhr. R. Beentjes

Administratie

Pinksteren

 aandag 22 oktober 2018
m
t/m vrijdag 26 oktober 2018

maandag 10 juni 2019

Kerstvakantie

Dagelijks open van 10.00 tot 16.00 uur.
Bij de administratie kun je terecht voor:
• wijzigingen in persoonsgegevens (verhuizing, wijziging van telefoonnummer)
• aanvragen extra verlof
• aanvragen formulieren studiefinanciering
Administratie

Herfstvakantie

maandag 24 december 2018
t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie
maandag 18 februari 2019
t/m vrijdag 22 februari 2019

Mevr. M. Wijntuin

Meivakantie

Conciërge
De conciërge houdt toezicht op het hele gebouw. Ook is hij verantwoordelijk
voor kleine reparaties in het gebouw. Alle aanwijzingen van de conciërge moeten
uiteraard door de leerlingen worden opgevolgd. Aan het begin van het schooljaar
ontvangen de leerlingen van de conciërge een kluissleutel.

maandag 22 april 2019
t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaart
donderdag 30 mei en
vrijdag 31 mei 2019

Zomervakantie
maandag 15 juli 2019
t/m vrijdag 23 augustus 2019

Lesvrije dagen
maandag 3 september 2018
dinsdag 4 september 2018, les tot 11.45 uur
dinsdag 27 november 2018
maandag 21 januari 2019, les tot 12.45 uur
dinsdag 22 januari 2019, les tot 12.45 uur
donderdag 24 januari 2019, les tot 12.45 uur
dinsdag 12 maart 2019
dinsdag 4 juni 2019
dinsdag 2 juli 2019, les tot 12.45 uur
woensdag 3 juli 2019, les tot 12.45 uur
donderdag 4 juli 2019, les tot 12.45 uur
donderdag 11 juli 2019

Conciërge	Dhr. H. Linkers

Op onze website vind je de jaaragenda van het lopende schooljaar.

Kennismakingsavond

Diploma uitreiking

dinsdag 11 september 2018

donderdag 4 juli 2019, 16.00 uur

IOP-gesprekken
dinsdag 29 en woensdag 30 januari 2019
maandag 8 en dinsdag 9 juli 2019
R. van Bever

A. Joosen

H. Linkers

De 5 Gouden
LUCA-regels
1. We respecteren elkaar.
2. We houden onze school veilig en netjes.

Samen zijn we de school
Alle leerlingen en personeelsleden letten samen op de regels. Iedereen kan
jou vragen je aan de regels te houden. Ook leraren waar je geen les van
hebt. Alle leerlingen mogen hulp komen vragen als ze problemen hebben.

Mobiele telefoon
De mobiele telefoons mogen gebruikt worden in de aula en op het
schoolplein. Ze zijn in de lokalen en in de gangen niet zichtbaar, tenzij met
toestemming van de docent.

3. We helpen elkaar.

Pesten op school is verboden

4. We zijn actief in de les.

Word je gepest, vertel dat dan direct aan je docent. Als wij merken dat
leerlingen het slachtoffer zijn van pesten, dan doen wij daar altijd iets aan!

5. We spreken Nederlands.

De pauze is tijd voor ontspanning
In de pauze mag je eten, drinken en praten, of een spelletje doen. Je bent in
de aula of op het schoolplein.

Gezonde school
De school heeft het diploma ‘gezonde kantine’, daar zijn we best heel blij
mee en trots op. Er is op school dus heel veel lekker en verantwoord eten
en drinken te koop. Op school vinden we het niet goed dat er ongezonde
producten worden gegeten waar de meeste leerlingen ook nog eens heel
onrustig van worden, energydrankjes, grote flessenfrisdrank, chips etc. dat is
op school niet toegestaan.

De uitgebreide schoolregels vind je in
paragraaf 4.3 van onze schoolgids:
www.lucapraktijkschool.nl/schoolgids

Praktische info
Wat neem ik mee naar school?

Uit de klas gestuurd?

- kluissleutel
- weekoverzicht
- etui met pen, potloden of stiften
- eten en drinken
- sportkleding: binnenschoenen met witte zool, een katoenen sportshirt en
een korte broek
- oordopjes
- OV-kaart met voldoende saldo

Wanneer je - om wat voor reden dan ook - uit de les wordt verwijderd, verlaat
je onmiddellijk het lokaal en luister je naar de instructie van de docent. Na
de les meld je je bij de docent om het met elkaar uit te praten. Ben je eruit
gestuurd, maar heb je je niet gemeld, dan zien we dit als ongeoorloofd
verzuim. Wij melden dit aan je ouders en – zo nodig – ook aan de
leerplichtambtenaar.

Als je afwezig bent

Wanneer je te laat komt, haal je een te-laat-kom-briefje bij de conciërge.
Zonder dat briefje word je niet tot de les toegelaten. In geval van blijvend
herhaaldelijk te laat komen, zullen er verdere stappen worden ondernomen.
We nemen contact op met je ouders en met de leerplichtambtenaar. Als je
1 keer te laat bent gekomen, blijf je die dag 30 minuten langer op school.
Je meldt je na je laatste uur bij de conciërge.

Als je onverwacht niet naar school kunt, moeten je ouders dit voor 08.30 uur
telefonisch melden. Zodra je weer op school komt, heb je een absentiebrief
van thuis bij je. De brief lever je in bij de administratie.

Als je ziek bent
Ben je ziek, dan bellen je ouders naar school voor 8.30 uur. Word je ziek
tijdens schooltijd, dan meld je je af bij de zorgcoördinator. Je krijgt een briefje
mee dat je door je ouders moet laten ondertekenen. Niemand verlaat de
school zonder toestemming als hij ziek is. De school neemt contact op met je
ouders en je gaat pas naar huis als er contact is geweest.

Als je te laat bent

Als je eerder weg moet
Afspraken met dokter, fysiotherapeut, ziekenhuis, beugeltandarts e.d. moet
je zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Je levert een kopie van de
afsprakenkaart in bij de leerlingadministratie. Dat is nodig voor de leerplicht.

Meer informatie over verzuim en verlof vind
je in hoofdstuk 7 van onze schoolgids.

Stages

Competenties
1. Voorbereiden van het werk
- Je ziet er verzorgd uit.
- Je zorgt er voor dat je al je spullen bij je hebt.
- Je belt naar school of je stage als je ziek bent of later komt.
- Je denkt eerst na en gaat dan aan het werk.
- Je stelt vragen als je de opdracht niet begrepen hebt.

Stages zijn voor LUCA-leerlingen erg belangrijk. Het is een opstap naar
zelfstandigheid. Er zijn verschillende soorten stages.

Beroepsoriënterende stage
Je loopt individueel stage, 1 dag in de week gedurende 6 tot 12 weken.
Bij voorkeur bezoek je daarbij drie verschillende branches. Dit doe je om te
onderzoeken of deze branche bij je past.

Arbeidsvoorbereidende stage
Je doet werkervaring op door aan zoveel mogelijk bedrijfsactiviteiten mee te
doen. Je loopt 2 tot 4 dagen per week stage.

2. Veilig en milieubewust werken
- Je zorgt dat je jezelf en anderen niet in gevaar brengt.
- Je bent op de hoogte van de veiligheidseisen van de werkplek.
- Je gaat op de juiste manier om met gereedschap, materiaal en beschermingsmiddelen.
- Je houdt de werkplek netjes.
- Je ruimt het afval en het materiaal dat overblijft op de juiste manier op.

3. Zorgdragen voor kwaliteit
- Je volgt de instructies op.
- Je werkt volgens de regels van de werkplek of school.
- Je komt gemaakte afspraken na.
- Je verspilt geen tijd en materiaal.
- Je werkt nauwkeurig en geconcentreerd.
- Je controleert je eigen werkzaamheden.
- Je herstelt fouten bij werkzaamheden.
- Je waarschuwt klasgenoten of docenten bij fouten in het werk.
- Je zorgt ervoor dat je werk er netjes uitziet.

4. Samenwerken
- Je neemt initiatief.
- Je past je aan in veranderende situaties.
- Je maakt werkafspraken en houdt je aan die afspraken.
- Je verdeelt het werk eerlijk.
- Je helpt je collega’s.

5. Communiceren tijdens werkzaamheden
- Je luistert aandachtig en wordt niet ongeduldig.
- Je communiceert in het Nederlands.
- Je vraagt om hulp als dat nodig is.
- Je gaat op een goede manier met kritiek om.

6. Sociaal gericht handelen
- Je bent vriendelijk en beleefd tegenover leerlingen, docenten en klanten.
- Je bent hulpvaardig.
- Je zorgt dat anderen zo min mogelijk last hebben van de werkzaamheden.

7. Omgaan met problemen
- Bedenk eerst zelf een oplossing voor het probleem.
- Als het je niet lukt, vraag je hulp aan een klasgenoot of docent.

8. Persoonlijke ontwikkeling
- Je bespreekt wat goed gaat en wat er beter kan.
- Je bespreekt met de docent wat er nog geleerd moet worden.
- Je bespreekt met de docent hoe je dat aanpakt.

9. Werkhouding
- Je houdt je aan de opdracht.
- Je hebt een actieve werkhouding.
- Als je klaar bent met jouw werk, kijk je of je iemand anders kunt helpen.

?

?

?

?

Check de website

Onze schoolgids is te bekijken op: www.lucapraktijkschool.nl/schoolgids.
In deze schoolgids vind je nog veel meer informatie.
Hieronder een overzicht met de verschillende hoofdstukken.

1.

Voorwoord

2.

Onze school

3.

De dagelijkse schoolpraktijk

4.

Zorg voor onze leerlingen

5.

Communicatie

6.

Financiën

7.

Schoolvakanties en overige belangrijke data

8.

Contact met onze school

9.

Onze scholengroep

Mochten leerlingen en/of ouders om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om de
schoolgids online te bekijken, dan kan een papieren versie worden aangevraagd via e-mail:
info@vova.nl of per post: VOvA, afdeling Communicatie & PR, Postbus 7878, 1008 AB Amsterdam.
Vermeld duidelijk schoolnaam, naam leerling en adresgegevens.

Notities

Fotografie: Yuribert Capetillo Hardy, Martijn Buskermolen en schoolarchief

LUCA Praktijkschool
Javaplantsoen 24
1095 CS Amsterdam
T (020) 579 71 50
E info@lucapraktijkschool.vova.nl
I www.lucapraktijkschool.nl

