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• Voorbereidingsperiode klas 4

START
Schooljaar 2019-2020

maandag 4 mei tot en met maandag 29 juni



Klas 4

➢ Alle leerlingen zijn ingeschreven als leerling Praktijkonderwijs.

➢ In periode van 4 mei tot en met 29 juni.

➢ Lessen taal en rekenen worden op maandag van 8.30 tot 
12.00 door een docent van het ROC verzorgd op De Singel.

➢ Leerlingen moeten voldoen aan 'Criteria-toelating Pro Entree' .



• De leerling is leerbaar:
-ontwikkeling op taal en rekenen
-positieve studiehouding
• De leerling is gemotiveerd:  
-geïnteresseerd in theorie
-stages goed doorlopen
-geen sprake van bovengemiddeld verzuim
• De leerling is begeleidbaar:
-toont sociale vaardigheden
-komt afspraken na

Criteria - toelating



Uitvoeringsjaar klas 5

START
Schooljaar 2020-2021



Klas 5
➢ Alle leerlingen zijn ingeschreven op De Singel.

➢ Gemiddeld 15 leerlingen per groep (min 12 en max 18).

➢ De opleiding wordt aangeboden als een BBL-opleiding in de 
sectoren: Detail, Dienstverlening & Zorg, Logistiek, Horeca, 
Bouw en Installatie.

➢ Stagebedrijven moeten geaccrediteerd zijn.

➢ De locatie van lesgeven is De Leijgraaf.

➢ Lessen worden verzorgd door een docent van De Leijgraaf. 

➢ Stagebegeleiding, coaching en verzuimbegeleiding wordt 
verzorgd door een docent van de Singel.

Boeken en laptop moeten zelf aangeschaft worden. De 



Weekindeling leerlingen klas 5

➢ 1 dag ROC de Leijgraaf (donderdag) van 9.00 tot 16.30.

➢ 1 dag cursus MEWV.

➢ 3 dagen stage of 4 dagen stage indien geen cursus is 
gekozen.



Globale jaarindeling Entree

➢ Het schooljaar bestaat uit 4 perioden van 10 weken.

➢ Iedere periode sluit met een bufferweek met verplichte 
activiteiten.

➢ Examens worden gedurende het schooljaar ingepland, dus 
niet één examen periode.

➢ De schoolvakanties van De Leijgraaf worden gevolgd, deze 
kunnen afwijken van de PrO.

➢ Begin januari bindend studieadvies.



Hoe haal ik een Entree diploma?
➢ Je houdt je aan gemaakte afspraken en hebt je spullen op orde.

➢ Je neemt deel aan alle verplichte examens en lessen.

➢ Geen ongeoorloofde afwezigheid.

➢ Je maakt alle verplichte stage-uren.

➢ Je maakt alle verplichte opdrachten.

➢ Je stage wordt beoordeeld met een voldoende.

➢ Je hebt een voldoende voor de Proeve van Bekwaamheid.



• Diploma PraktijkOnderwijs

En 

• Diploma MBO Niveau 1
• Daarna werk en/of doorstroom naar Niveau 2




