
2020 – 2021

INTRODUCTIE ENTREE en PRÉ-ENTREE



Inhoud
» Wat is het verschil tussen ENTREE en PRÉ-ENTREE
» Wat houdt Pré-Entree in?
» Wat houdt Entree in?
» Readers en weektaken
» Breekweek en leergesprekken
» Studieloopbaanbegeleiding
» Lesroosters



Inhoud Pré - Entree
» Een opleiding van een half jaar.

» Voor iedereen die de Nederlandse taal niet genoeg beheerst.

» Je werkt aan de Nederlandse taal, op school en op de taalstage.

» Vanaf periode 2 ga je 3 dagen naar school en 2 dagen een taalstage doen in 
een bedrijf.

» Je hebt ook andere lessen, zoals koken, rekenen en burgerschap.

» Na Pré-entree kun je door naar entree of naar werk.



Taalstage pré-entree

» Vanaf periode 2, 2 dagen (maandag/dinsdag)

» Mevrouw José Meijer: stageconsulent

» Zoeken: zelf en op school

» Weekopdrachten

» Wel in de breekweek, niet in vakanties

» Stagedagen inhalen in overleg met school



Afronding pré-entree

» Een presentatie om te laten zien hoe je gevorderd bent

» TOA-toetsen rekenen, lezen, luisteren en schrijven

» Door naar Entree, werk of overig



Wat is Entree
» Een opleiding van een jaar

» BOL/BBL

» Leren door doen: school en Beroepspraktijkvorming!

» Eigen doelen, eigen niveau, eigen tempo

» Diploma: door naar vervolgopleiding/werk



Inhoud opleiding:
» Generieke vakken

- Nederlands
- Engels
- Rekenen
- Word
- Burgerschap

» Profielvakken

» Keuzedelen

» Studieloopbaanbegeleiding (SLB)

» Beroepspraktijkvorming (vanaf periode 2)



Beroepsprofielen
» Verkoop/ retail

» Logistiek

» Dienstverlening en Zorg

» Horeca, voeding en voedingsindustrie

» Mobiliteitsbranche (vanaf periode 3, 3 dagen Beroeps Praktijk Vorming)

» Bouwen en wonen (vanaf periode 3, 3 dagen Beroeps Praktijk Vorming)

» Je BPV moet passen bij je profielkeuze en erkend zijn



Beroeps Praktijk Vorming

» Vanaf periode 2 tot einde van het schooljaar 2 of 3 dagen BPV

» Mevrouw José Meijer: BPV-consulent

» Zoeken: zelf en op school

» Wel in de breekweek, niet in vakanties

» BPV- dagen inhalen in overleg met school

» Je loopt BPV die aansluit bij je profiel



Keuzedelen
» In overleg met je Studieloopbaancoach maak je een keuze 

uit één van de keuzedelen waarin je examen wilt doen:
» Solliciteren
» Verrijking leervaardigheden
» Ondernemend gedrag: dit keuzedeel vereist veel 

zelfstandigheid

» Examen: voor een keuzedeel verzamel je bewijzen in jouw 
portfolio.



Pré-Entree & Entree:
Readers en weektaken
» Elke week krijg je een weektaak. Met de opdrachten in de 

readers werk je aan deze opdrachten.

» Jouw coach kan helpen bij het maken van een planning

» Readers en hand-outs krijg je op school.

» Sportkleding zelf verzorgen.

» Jouw portfolio in eigen kluis bewaren.



Breekweek en leergesprekken

» Schooljaar = verschillende perioden
» - Pré-Entree 2
» - Entree 4

» Aan het einde van iedere periode zijn er geen lessen, 
maar een breekweek.

» Tijdens deze breekweek:

» Leergesprek met je coach
» Inhalen opdrachten
» Examens
» Terugkomen om een BPV-bedrijf te zoeken
» BPV gaat door



Studie Loopbaan Begeleiding

» In je eigen groep met je eigen Studieloopbaancoach

» Gesprekken en leergesprekken

» Er zijn docenten op school voor extra ondersteuning (zorgadviseur)

» Bindend Studie Advies (BSA)



Lesrooster
» Je rooster kun je vinden op de app EDUARTE

» Iedere klas heeft een eigen code: je ontvangt een code 

» Iedere dag les van 9.00 uur – 15.30 uur.

» In de middag werk je aan WAP-opdrachten en is er extra begeleiding.

» Kun je niet naar de les of naar je stage?

» Bel mevrouw Rita van der Eng 075 6814729



Gedragsregels

» We gaan respectvol met elkaar en elkaars spullen om

» We luisteren naar elkaar en overleggen met elkaar

» We maken ongevraagd geen foto’s of filmpjes van elkaar

» Gebruik van de mobiele telefoons in de lessen is niet toegestaan

» We eten in de kantine, in de klas drinken we alleen water

» Overige regels stel je samen met je docent op



Tot slot

» Zijn er vragen?

» Dank voor jullie aandacht!
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