Voor wie zijn de doe-lessen?
De doelessen zijn voor leerlingen uit groep 7
of 8 met een minimale leeftijd van 11 jaar die
na de basisschool mogelijk uitstromen naar de

Doe-lessen op

Merewade Praktijkschool

praktijkschool.
De lessen worden gegeven op vrijdagmiddag

Kom je o

ok?

van 13:00 uur tot 15:00 uur. Wanneer een leerling
zich aanmeldt op een andere (praktijk)school
dan Merewade Praktijkschool dan komen de
doe-lessen bij ons te vervallen. De basisschool
kan, in overleg met ouders, de leerling aan
melden. Het aanmeldformulier is te downloaden
op de website van Merewade Praktijkschool:
www.merewade.nl.

Neem voor meer informatie contact op
met Merewade Praktijkschool
E-mail: infopro@merewade.nl
Telefoon: 0183-626 460

P R A K T I J K S C H O O L

DOE-LESSEN
Al een paar schooljaren geeft Merewade Praktijkschool op de
vrijdagmiddagen 30 doe-lessen voor basisschoolleerlingen.
De leerlingen, ouders en basisschoolleerkrachten zijn erg
enthousiast. Daarom zullen we ook in het nieuwe schooljaar
doe-lessen verzorgen.

D van Doen. Leren door te doen
O van Ontdekken en Ontwikkelen
E van Ervaren
PRAKTIJKLESSEN
BASISONDERWIJS
Feestcakes

maken,

tasjes

naaien,

Italiaanse

breekbroden bakken, kerststukjes maken en een
schildersezeltje in elkaar zetten. Er is ook vorig
schooljaar weer het hard gewerkt op Merewade
Praktijkschool.

Leerlingen

van

verschillende

basisscholen hebben op 30 middagen kennis
gemaakt met de school en met de praktijklessen in
de keuken en het technieklokaal.

Het belangrijkste doel van de doe-lessen is dat je op een leuke
en uitdagende manier iets nieuws gaat leren. Dat je trots bent
op wat je hebt gemaakt en dat je merkt dat leren op heel veel
verschillende manieren kan. Juist ook door met je handen te
werken.
Verder is het volgen van doe-lessen een mooie manier om
vast kennis te maken met een nieuwe school: Merewade
Praktijkschool!
Op deze manier is de stap naar het voortgezet onderwijs minder
groot.

