Samen aan de slag!
Vind jij het leuk om op een kleine school de leerlingen extra aandacht te geven?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
De LUCA Praktijkschool is een kleine school met veel aandacht voor de individuele leerling. De
school richt zich op de begeleiding en ontwikkeling van jongeren tussen de 12 en 18 jaar die het
advies hebben gekregen om naar het praktijkonderwijs te gaan. We willen voor onze leerlingen
een prettig en gezond leerklimaat neerzetten. We hebben als school het predicaat gezonde
school, daar zijn we trots op en dat willen we ook graag uitdragen naar de buitenwereld.

Leerlingen, docenten, conciërge en andere teamleden kennen elkaar goed. Je staat open voor
informele contacten met leerlingen en werkt veel samen met je collega’s. Dit zorgt voor een veilig
en positief leerklimaat. We zorgen er met z’n allen voor dat iedereen gezien en gehoord wordt.
Het onderwijs is niet alleen gericht op het behalen van een diploma, maar ook op het zelfstandig
kunnen functioneren in de maatschappij.
Op de LUCA Praktijkschool geven we op een unieke manier les. Leerlingen van verschillende
leerjaren krijgen Nederlands en rekenen op leerpleinen. Ze worden allemaal op hun eigen niveau
uitgedaagd en krijgen meer aandacht voor de onderwerpen die ze niet zo goed beheersen. In
2019 werd onze school met deze aanpak derde in de finale van de Nationale Onderwijsprijs van
Noord-Holland. Het werken met leerpleinen is niet origineel, maar de jury had grote bewondering
voor de wijze waarop wij dit hebben ingezet in het praktijkonderwijs. Bij het LUCA volgt elke
leerling zijn eigen leerroute in een uitdagende en stimulerende leeromgeving. Het motto van de
school is dan ook ‘de leerling volgt geen onderwijs, het onderwijs volgt de leerling’.
Leerlingen worden gestimuleerd en begeleid in hun interesses en mogelijkheden. Ze ontwikkelen
zich het beste door te doen in plaats van veel theorielessen te volgen. Het is belangrijk dat onze
docenten in de lessen goed kunnen differentiëren en zich kunnen inleven in wat voor de leerling
het beste is.
De nadruk ligt niet alleen op het vergaren van kennis, maar ook op het aanleren van
competenties. We brengen leerlingen sociale vaardigheden bij zoals communiceren en
samenwerken. En ook vaardigheden als werkvoorbereiding, problemen oplossen, veilig en
milieubewust werken en het aannemen van de juiste houding in een team.
Meer informatie over de school?
Bekijk onze website: www.lucapraktijkschool.nl
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