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School voor praktijkonderwijs

De Steiger



In de praktijk een vak leren en stage 
lopen. Maar ook goed voor jezelf
zorgen, je talenten ontdekken, jezelf 
presenteren en samenwerken.
Dit en meer leer je op De Steiger, een school 
voor praktijkonderwijs. Samen zorgen we 
ervoor dat jij straks klaar bent om aan het 
werk te gaan, of misschien toch een  
vervolgopleiding te doen.

We werken met kleine groepen van acht tot vijftien 
leerlingen, zodat we jou en je medeleerlingen goed 
kunnen begeleiden.  Je hebt een eigen mentor bij wie jij 
en je ouders terecht kunnen voor vragen.

Je krijgt extra hulp bij het leren en we besteden veel 
aandacht aan sociale vaardigheden, aan hoe je omgaat 
met andere mensen op school en op je stageplek.

CONTACT MET OUDERS

We vragen je ouders om de mentor te informeren over 
alles wat voor jou belangrijk kan zijn op school. Dit kan 

per e-mail, via Schouder Com of  (voor of na schooltijd) via 
het telefoonnummer van de school. De mentor neemt soms 
ook zelf contact op met je ouders.

SCHOUDERCOM

Via SchouderCom en via de website houden we ouders op
de hoogte van nieuws over de school. Via SchouderCom
kunnen ze ook een bericht sturen naar een leerkracht.
Via de Blog houden we ouders op de hoogte van
nieuwe activiteiten binnen of buiten de klas.

SCHOOLSPULLEN

Je hebt de volgende schoolspullen nodig:
• agenda
• 2 blauwe pennen, 2 potloden, puntenslijper, gum, 

kleurpotloden, een kleine schaar (maximaal 15 cm)
• sportkleding en sportschoenen voor in de zaal (geen 

zwarte zolen), deodorant roller (geen deo spuitbus)

SCHOOLREGELS 

Onze schoolregels en andere afspraken vind je in de klas en 
in de schoolgids op de website www.eduvier.nl/desteiger.

TE LAAT KOMEN/ZIEK ZIJN

Elke dag moet je op tijd in de les zijn. Vijf minuten voor 
het begin van de lessen gaat de bel, zowel ‘s morgens als 
‘s middags. Als je niet naar school kunt, door ziekte of om 
andere redenen, dan bellen je ouders tussen 07.30 en 8.30 
naar school (0320 252 254). Voor te laat komen en afwezig 
zijn zonder goede reden, hebben wij een verzuimprotocol 
dat te vinden is op onze website.

Leren in de 

praktijk

SCHOOLTIJDEN

 
Maandag           08.30 - 15.00
Dinsdag 08.30 - 15.00
Woensdag 08.30 - 15.00
Donderdag 08.30 - 15.00
Vrijdag 08.30 - 15.00
 
PAUZES

Pauze 1 09.50 - 10.05 15 minuten
Pauze 2 11.25 - 12.05 40 minuten
Pauze 3 13.25 - 13.40 15 minuten



Algemene schoolloopbaan

Fase 1 
Basisgroep 
(12-14 jaar)

Fase 2
Oriëntatiegroep 
(13-15 jaar)

Oriënteren binnen 
alle sectoren

Fase 2
Leerjaar 3
(14-16 jaar)
 
Verdiept oriënteren op de 
beroepspraktijk (branche 
gerichte verkenning)

Fase 3
Specialisatie
(15-17 jaar)

Specialiseren binnen 
één gekozen  
specialisatie

Fase 3
Specialisatie
(16-18 jaar)
 
Specialiseren binnen 
één gekozen 
specialisatie

Fase 4
Nazorg
(18-20 jaar)

Cursussen 
en vakken

Kennismaken met 
de praktijkvakken

Beroepspraktijk
• Groen
• Techniek
• Economie
• Zorg &  

Dienstverlening

Branche richting
• Groen
• Techniek
• Economie
• Zorg &  

Dienstverlening

Specialisaties
• Bouw, wonen & 

onderhoud
• Groen
• Zorg &  

Dienstverlening
• Metaalbewerking
• Verkoop/Retail
• Logistiek
• Horeca

Arbeidstoeleiding Werk/
vervolg-
onderwijs

Stage Geen stage • Voorbereiding  
interne stage

• Stage cursus

• Interne stage
• Begeleide externe 

stage
• Individuele externe 

stage

Individuele externe 
stage

• Plaatsing stage
• Duaal traject
 

Werk

PRAKTIJKVAKKEN/STAGES

Op De Steiger kun je  ervaring opdoen in allerlei beroepen. 
Op de locatie aan De Griend ga je aan het werk in de keuken 
of de kantine, in de techniek, schoonmaak of de kas. 

Op de locatie aan de Vaartweg leer je alles over autotech-
niek, lassen of metaaltechniek. Ook kun je hier heftruck leren  
rijden,  werken in het magazijn, de winkel of de keuken. Als je 
hier de nodige ervaring hebt opgedaan en de stagecursus 
met succes hebt afgesloten, mag je stage lopen bij bedrijven 
of organisaties. Je stagebegeleider helpt je hierbij.

JE SCHOOLLOOPBAAN

In de eerst twee leerjaren maak je kennis met de  
verschillende praktijkvakken. Daarnaast volg je AVO-vakken 
(Algemeen Vormend Onderwijs) zoals taal, rekenen en 
begrijpend lezen. Naarmate je langer op school zit, krijg je 
steeds meer praktijklessen.

Vanaf het derde leerjaar ga je je specialiseren.  Dit betekent 
dat je een een keuze maakt voor één van de richtingen: 
Groen, Techniek, Economie of Zorg & Dienstverlening. Ook 
maken we tijd voor jouw eigen ontwikkeling en interesses op 
het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.



VAKANTIES

Herfstvakantie  17-10-2022 t/m 21-10-2022
Kerstvakantie  26-12-2022 t/m 06-01 2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023 
Tweede paasdag   10-04-2023  
Meivakantie  24-04-2023 t/m 05-05-2023*
Hemelvaart  18-05-2023 t/m 19-05-2023*
Tweede pinksterdag 29-05-2023
Zomervakantie  24-07-2023 t/m 01-09-2023

*24, 25, 26, 28 april en 19 mei zijn extra vrije dagen voor leerlingen. Omdat 

deze data aansluiten op de vakanties, zijn ze opgenomen in het  

vakantierooster voor leerlingen.

OVERIGE VRIJE DAGEN

Naast de schoolvakanties ben je een aantal dagen per jaar vrij 
in verband met studie- of organisatiedagen van het team. De 
volgende dagen zijn al gepland: 
• 15-09-2022 halve studiedag vanaf 11:25
• 10-10-2022
• 08-11-2022 halve studiedag vanaf 11:25
• 16-03-2023 halve studiedag vanaf 11.25
• 07-04-2023 (Goede Vrijdag)
• 22-06-2023 halve studiedag vanaf 11.25 

Voor meer informatie kun je terecht op onze website:  
www.eduvier.nl/desteiger.  Hier vind je ook de schoolgids.

  Postadres:

 Postbus 2344 
 8203 AH Lelystad

  Bezoekadres

 De school 
 Griend 50-01 
 8225 RZ Lelystad 
 T 0320 252 254

  Bezoekadres

Het Bedrijf (praktijklocatie) 
Vaartweg 67 
8243 PD Lelystad 
T 06 300 57 301

  info.steiger@eduvier.nl

   www.eduvier.nl/desteiger

CONTACT


