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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na 21 jaar directeur te zijn geweest van 
Praktijkschool De Linie ben ik 17 juni jl. gestopt 
met werken. 
Na 43 jaar onderwijs is de tijd rijp voor een 
wisseling van de wacht. 
Ik heb mij met heel veel plezier ingezet voor 
leerlingen, collega’s en voor u. Altijd gesteund 
door het vertrouwen dat ik al die jaren heb 
teruggekregen. Dit zal ik de komende tijd zeker 
missen. 
Voor de werving van een geschikte opvolger 
maakt het College van Bestuur afspraken met de 
teamleiders en de Medezeggenschapsraad. In de 
tussentijd heb ik er alle vertrouwen in dat beide 
ervaren teamleiders, dhr. Schoonwater en dhr. 
Van de Reep, zorgdragen voor de ontwikkeling en 
het succes van Praktijkschool De Linie. 
Tot slot wens ik u een prettige samenwerking met 
de beide schoolleiders en veel succes voor de 
toekomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. drs. S.M.I. Halkers 
 
 
Poldersporten 
Op 24 mei gingen wij met de hele school 
poldersporten. Als eerste natuurlijk allemaal in de 
bus richting de Kwakel.  
Daar aangekomen gingen de leerlingen met hun 
eigen klas een zeskamp doen op het droge. 
Helaas begon het niet zo droog, want het ging 
gelijk regenen. De leerlingen moesten in hun klas 
strijden over een touwparcours, een zeil, levend 
tafelvoetballen en zo nog een aantal activiteiten.  
Na de pauze lag de ene leerling al snel weer in 
het water terwijl de ander het droog heeft 
gehouden. We hebben deze dag met veel plezier 
gedaan. De leerlingen hebben een leuke dag 
ervaren met veel teambuilding.  
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EHBO lessen op school. 
Bij de sector verzorging hebben de leerlingen ook een module EHBO. Er 
wordt druk geoefend met verband, verslikking, verstuiking, stabiele zijligging, 
controle van de ademhaling en reanimeren.  
Het is lastiger dan we dachten, maar uiteindelijk hebben alle leerlingen het 
afgerond met een mooi certificaat.  
 
 
HANOS 
De leerlingen van de sector Handel en Verkoop zijn op excursie geweest naar 
de HANOS in Amsterdam. Ze kregen een rondleiding met een route die liep 
via de diepvries en de koelcel. Hier lagen alle verse producten die je maar 
kunt bedenken. Door naar de DKW (droge kruidenierswaren), langs het 
magazijn, de pickorders van de internetbestellingen en het transport en 
vervolgens langs de kassa weer naar buiten.  
 
 
Kunstexpositie van leerlingen groot succes! 
Na twee jaar waarin door Corona geen tentoonstelling mogelijk was, was het 
25 mei eindelijk zover: de vierde kunsttentoonstelling van De Linie in De 
Meerse! Tot 8 juni was het werk van klas 1, 2 en 3 (sector) te zien in de 
galerie in het cultuurgebouw. Het thema was mens en natuur en er is tijdens 
de lessen beeldende vorming gewerkt met diverse materialen en technieken.  
De tentoonstelling was ook geopend tijdens theatervoorstellingen waardoor 
het nog behoorlijk druk is geweest; zo’n paar honderd mensen hebben de 
expositie bezocht. De reacties waren heel positief! Veel gehoorde 
opmerkingen waren: ‘heel kleurrijk’, ‘prachtig werk,’ en ’alle leerlingen hebben 
het beste van zichzelf laten zien’. Sommige mensen dachten zelfs dat er 
professionele kunstenaars in de galerie hingen!  
Op de tentoonstelling hingen zo’n honderdvijftig grotere en kleinere 
werkstukken waaronder prachtige krijttekeningen van vlinders, prints van 
vissen en bloemen, een grote vlinderboom en een vlucht kleurige fantasievolle 
vogels van papier-maché. Op de bovenverdieping was het thema ‘mens’ met 
geschilderde en getekende zelfportretten en papier-maché hoofden. 
 
Gedurende het jaar werken de leerlingen toe naar de tentoonstelling; volgend 
jaar mei komt er weer een nieuwe tentoonstelling.  
We willen ook graag galerie De Meerse bedanken dat zij al een aantal jaren 
aan De Linie de gelegenheid geeft om onze leerlingen deze ervaringen te 
laten opdoen!  
 
 
Bliksemstage De Heimanshof 
Een aantal leerlingen uit 2B heeft tijdens de bliksemstage een bezoek 
gebracht aan de dagbesteding van Amstelring: De Heimanshof. Ze kregen 
daar informatie over de deelnemers en welke verschillende beroepen er 
werkzaam zijn. De deelnemers hebben allemaal een dementieel beeld. De 
activiteiten zijn gericht op het in stand houden van hun vaardigheden en 
gezelligheid. 
De dagelijkse activiteit met de deelnemers wordt begeleid door de 
activiteitenbegeleider, daarnaast zijn er een tuinman, een imker en vrijwilligers 
werkzaam. Na de rondleiding door de tuin zijn een aantal leerlingen gaan 
helpen met de bereiding van de warme maaltijd. De anderen gingen 
kokosmakronen maken. 
Na nog een uitgebreide uitleg door de imker over de bij en het proeven van de 
kokosmakronen kwam er een einde aan dit bezoek. 
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Heftruck certificaat 
Donderdag 12 mei vertrokken 6 leerlingen op weg naar rijschool Brinkman in 
Haarlem. Na een hele ochtend theorielessen mochten ze zelf aan de slag. Ze 
moesten achtereenvolgens een parcours afleggen in voorwaartse en 
achterwaartse richting. Allereerst met een pompwagen, hierna een elektrische 
pompwagen en als laatste met de echte heftruck. Nadat ze een beetje 
vertrouwd waren geraakt met de heftruck, kwamen er verschillende 
opdrachten met pallets. 
De spanning en de concentratie was zichtbaar van de gezichten af te lezen. 
Maar met resultaat want ze zijn allemaal geslaagd! Nu kunnen ze binnen hun 
stagebedrijf veilig nog meer ervaring opdoen. Gefeliciteerd! 
 
 
Techniek certificaten 
7 Leerlingen van de sector techniek hebben certificaten behaald voor 
verschillende cursussen van techniek. In totaal zijn er 20 certificaten 
uitgegeven voor installatie techniek/elektrotechniek, autotechniek en mag-
lastechniek. Om deze certificaten te behalen zijn de leerlingen gedurende een 
aantal weken op donderdagmiddag naar het Hoofdvaart College gegaan om 
de cursus te volgen gegeven door gespecialiseerde docenten. Ieder 
onderdeel werd afgesloten met een eindopdracht waarin werd bekeken of ze 
de vaardigheden in praktijk konden brengen. Daarnaast werd gelet op het 
toepassen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Denk hierbij aan kleding, 
schoeisel maar ook de juiste bescherming voor de ogen. Dit is zeer belangrijk 
omdat in de werkplaats met hoge temperaturen en zware materialen wordt 
gewerkt. De leerlingen zijn serieus geweest met hun werk. De 20 certificaten 
zijn daarom ook zeer verdiend uitgereikt. De teamleiders van beide scholen 
maar ook alle docenten die de cursussen verzorgden, waren bij de uitreiking 
aanwezig. 
 
 
Branche-examens 
Elk jaar zijn er leerlingen van de bovenbouw die hun branche-examen halen. 
Dat is een praktijkexamen die wordt afgenomen op de stage. Een examinator 
komt, samen met de mentor, en gaat kijken wat de leerling allemaal kan en 
weet. Dat is altijd spannend natuurlijk. Dit jaar hebben 2 leerlingen hun 
branche-examen ‘logistiek’ gedaan bij Nelson en Kvik en 2 leerlingen hun 
branche ‘werken in de winkel’ bij het Kruidvat en de Bodyshop . Ze zijn alle 
vier geslaagd!  
De leerlingen Horeca hebben net hun branche-examen Keuken Assistent 
niveau 1 gedaan. Voor hun is het nog even wachten op de uitslag.  
De uitreiking van alle branche certificaten is op 5 juli. 
 
 
Eindexamens 
Van 7 tot en met 9 juni hebben 20 leerlingen van de bovenbouw hun 
eindexamen gedaan. Een examinator van een andere praktijkschool komt dan 
een gesprek voeren met de leerling. Dit gebeurt aan de hand van het 
examendossier (portfolio) waar alle belangrijke bewijzen in zitten. Dat zijn de 
certificaten en bewijzen die in de onder- en bovenbouw behaald zijn. De 
mentor is bij dat examen aanwezig. Alle leerlingen zijn geslaagd en hebben 
trots de vlag uit kunnen hangen op Vlaggendag. Dat was donderdag 9 juni, 
toen overal in Nederland de eindexamenleerlingen die geslaagd zijn de vlag 
uithingen. Op maandag 4 juli is de feestelijke diploma-uitreiking op De Linie 
voor de geslaagden en hun ouders. 


