AANVRAAG DEELNAME
EXTERNE CURSUSSEN 2017-2018
“MAAK ER WERK VAN”
NETWERK PRAKTIJKONDERWIJS (NPO)

De ouders/verzorgers van:
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………………

Straat:

…………………………………………………………………………………………………..………………

Postcode + woonplaats:

………………………………

Telefoon:

………………………………………………………..……………………………………………..…………

………………………………….…………………………………

vragen toestemming om hun zoon / dochter deel te laten nemen aan de door
het NPO georganiseerde cursussen voor het schooljaar 2017 – 2018 en verlenen
toestemming om aan de cursusgever de noodzakelijke gegevens (naam, adres,
woonplaats, geboortedatum, huisarts, burgerservicenummer en andere relevante
gegevens) door te geven.
Naam

………………………………………………….……………………

kiest voor de cursus

………………………………………………………..……………………………………

.

De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun zoon / dochter:







de cursus trouw bezoekt.
zich tijdens de lessen netjes gedraagt en zich op een positieve manier inzet.
beschikt over het benodigde lesmateriaal (agenda, schrijfmaterialen, papier e.d.)
beschikt – indien noodzakelijk - over de vereiste kleding en veiligheidsmiddelen.
bij afwezigheid de school en de docent van de cursus over het verzuim informeert.
De reiskosten voor eigen rekening kan nemen.

Plaats:

……………………………………………………….…………

Datum:

………………………………………………………….………………..

Handtekening ouders/verzorgers:

Handtekening deelnemer:

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

De directie van het Fioretti College, afdeling praktijkonderwijs, verklaart dat
bovengenoemde deelnemer gedurende het project is ingeschreven op deze school.

……………………………………………………………………………………………….…

Directeur praktijkonderwijs Fioretti College

Netwerk Praktijkonderwijs Noord Oost Noord Brabant (NPO), postbus 63, 5460 AB Schijndel

MEWV – benamingen cursussen
 bouwtechniek
Je leert de basishandelingen om te kunnen werken als assistent op de
bouw.
 elektrotechniek
Je leert de basishandelingen om te kunnen werken als assistent in de
elektrotechniek.
 facilitair medewerker
Een facilitair medewerker is een alles-kunner. In de cursus leer je in verschillende facilitaire
werkgebieden (school, zorgcentrum, recreatiepark) te werken
 installatietechniek
Je leert de basishandelingen om te kunnen werken als assistent installateur.
 keukenmedewerker
Je voert allerlei werkzaamheden uit in de keuken, aan de counter, in het café of in de
restaurantruimte. De cursus richt zich op de werkzaamheden in de keuken.
 machinale houtbewerking
Bij de cursus assistent houtbewerking leer je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om aan
de slag te kunnen gaan in de houtbranche.
 magazijnmedewerker
Als magazijnmedewerker ben je werkzaam in de logistiek. Termen als orderpicken,
goederenstromen, distributiecentrum, supply chain, warehousing hebben na deze cursus geen
geheimen voor jou. Vaak in combinatie met ‘vorkheftruckchauffeur’.
 vorkheftruckchauffeur
Deze cursus wordt vaak gevolgd in combinatie met ‘magazijnmedewerker’. De cursus is een
combinatie van theorie en praktijklessen. Het wordt afgesloten met een erkend heftruckcertificaat.
 medewerker groen
Bij de cursus assistent medewerker groen leer je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om
aan de slag te kunnen als assistent hovenier. In de winterperiode ga je aan de slag met het ECC,
een Europees erkend kettingzaagcertificaat.
 MIG-MAG Lassen
De cursus is een combinatie van theorie en praktijklessen. Het wordt afgesloten met het NIL
lasdiploma.
 schilderen & afbouw
De cursus is de verdelen in 2 uitstroomrichtingen: het “Schilderen en Onderhoud” en “de Afbouw.”
Een gedeelte van de cursus is een combinatie van beide richtingen.
 voertuigentechniek
De cursus is bedoeld voor jongeren die graag onderhoud willen uitvoeren aan bijv: auto’s,
vrachtwagens, tractoren, caravans, fietsen en scooters of bij een bedrijf willen werken dat
automaterialen en gereedschappen verkoopt. De cursus bestaat uit een vaktheoriedeel en een
praktijkdeel.
 winkelassistent
Een aankomend verkoopmedewerker assisteert in de detailhandel bij de ontvangst van goederen,
plaatst artikelen in de winkel, onderhoudt de artikelpresentaties en assisteert verkopers bij het helpen
van klanten.
 Projectstoffeerder/ dekvloerenlegger
De cursus is verdeeld in 2 richtingen: bij projectstoffering leer je over het leggen van verschillende
vloerbedekkingen. Bij het leggen van dekvloeren leer je over het storten en egaliseren van vloeren.
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