Schagen

Het Molenduin
praktijkgericht
onderwijs

Het Molenduin in Schagen is een modern schoolgebouw
dat helemaal is ingericht voor eigentijds praktijkonderwijs.
Zo zijn er praktijklokalen voor consumptieve techniek,
algemene techniek, groen en verzorging. Hier bereiden
we zo’n zeventig leerlingen voor op een baan.
In de eerste leerjaren gaan leerlingen
meteen in de praktijk aan de slag bij leerwerkervaringsplekken in groen, horeca,
techniek en verzorging. In leerjaar drie en
vier volgen individuele stages in de branche
waarin de leerling wil gaan werken.
Wij hebben goed contact met bedrijven
en organisaties in de omgeving en ons
onderwijs is zo goed mogelijk afgestemd
op de wensen van de regionale

arbeidsmarkt. Dit helpt bij een goede
match tussen leerling en stagebedrijf.
Vaak lukt het om na deze stage-ervaring
de stap naar een baan te maken.
Naast veel praktijk, volgen leerlingen de
vakken Nederlands, Engels, wiskunde,
mens en maatschappij, mens en natuur,
culturele en kunstzinnige vorming
en burgerschap.

het molenduin

In Schagen bieden wij ook onderwijs aan
jongeren die wonen bij De Schar van onze
netwerkpartner Prinsenstichting.
Jongeren met een afstand tot onderwijs –
denk aan ‘thuiszitters’ – (her)vinden plezier
in leren in De Opmaat-klas. Stap voor stap
begeleiden wij ze weer terug naar school.

Meer weten? Kijk op molenduin.nl
of neem contact op met de locatiecoördinator op 06 10 27 35 22 of
molenduin@aloysiusstichting.nl
Naast onze locatie in Schagen
hebben we ook locaties in Driehuis
en Santpoort-Noord. We geven op
afspraak met plezier een rondleiding.

Het Molenduin maakt deel uit van de Aloysius Stichting,
aloysiusstichting.nl

Het Molenduin biedt voortgezet praktijkgericht speciaal onderwijs aan leerlingen
van twaalf tot achttien jaar in NoordHolland. Wij leiden jongeren op voor
een baan in ‘groen’, techniek, horeca
of verzorging. Lukt betaald werk niet,
dan is er een route naar werken in
dagbesteding. Is een diploma haalbaar,
dan begeleiden wij naar vervolgonderwijs.

Voor inschrijving op onze school heeft een
leerling een toelaatbaarheidsverklaring
nodig van het samenwerkingsverband.
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