
Meer informatie 

De doeKlas is een initiatief van de besturen van de 

basisscholen van het SKOD (Stichting Katholiek Onderwijs 

Drimmelen), de stichting Uniek en het bestuur van 

Dongemond college en is bedoeld voor leerlingen uit groep 

8. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met … 
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We zien in groep 8 dat een aantal leerlingen die vooral 

leren door te doen/handelen niet meer gemotiveerd zijn. 

Ze zijn klaar voor de volgende stap. Om bij deze kinderen 

de motivatie ten aanzien van het onderwijs te laten 

terugkeren is de doeKlas opgericht. In de doeKlas wordt 

een programma aangeboden waarbij zij allerlei 

vaardigheden opdoen zodat de overstap naar het 

voortgezet onderwijs gemakkelijker wordt. Het doel is om 

deze kinderen weer het plezier in leren terug te geven en 

hun eigen kwaliteiten te laten ontdekken. 

 

 

Woensdagochtend 

De doeKlas biedt een leeromgeving waarin leerlingen die 

graag praktisch bezig zijn volledig aan hun trekken komen. 

Op vijftien woensdagochtenden komen de kinderen naar 

het Dongemond college of gaan zij op bezoek bij een 

bedrijf. De basisscholen beslist welk leerlingen voor de 

doeKlas in aanmerking komen. De groep bestaat uit 

maximaal zestien leerlingen.  

Thema’s 

Er zijn drie thema’s. Deze worden onderverdeeld in drie 

blokken van vijf lessen. De onderdelen zijn Zorg & Welzijn, 

Techniek (bestaande uit Bouw, Wonen en Interieur en 

Productie, Installeren en Energie) en Economie & 

Ondernemen. Ieder blok bestaat uit drie lessen op het 

Dongemond college. De overige twee lessen vinden bij een 

bedrijf plaats. De bedrijfsbezoeken worden gehouden bij 

bedrijven die zich richten op de beroepsrichtingen waarmee 

de leerlingen kennis hebben gemaakt op school. 

Begeleiding 

In de doeKlas staat doen centraal, daarom wordt er kort en 

krachtig uitgelegd en krijgen de leerlingen vooral doe-

opdrachten. De handen uit de mouwen dus voor onze 

doeKlas-leerlingen! De coördinator is voor en na schooltijd 

aanwezig om de leerlingen op te vangen en te begeleiden.  

Leert u kind door dingen te doen? Is hij/zij meer 

praktisch ingesteld? Dan is de doeKlas iets voor uw 

kind. Tijdens de doeKlas maakt hij/zij kennis met 

beroepsgerichte vakken op het Dongemond college. Zo 

is uw kind drie ochtenden in Raamsdonksveer bij 

'Bouw, Wonen en Interieur' en bij 'Productie, Installeren 

en Energie' bezig. In Made gaat uw kind actief aan de 

slag bij 'Zorg en Welzijn' en 'Economie en 

Ondernemen'. 

 


