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Wil jij ook jouw 
woning verkopen?
Bel of mail ons dan 
om vrijblijvend de 
mogelijkheden te 

bespreken

info@consten-vastgoed.nl

Geleenstraat 63, 
6411 HR Heerlen

045-3030820

MEDISCH

SCHOONHEIDSSPECIALIST

PERMANENT MAKE-UP EXPERTS

Huidverbetering

Permanente make-up

Acne behandeling

Mannen behandeling

Elektrisch ontharen

Couperose behandeling

Pedicure

 WWW.ABSOLUTEBEAUTYANDIMAGE.NL | +31 6 23 88 55 45

RECTOR POELSPLEIN 2 WELTEN



Bikken bij De 
Buitenhof

In het groen van de wijk Welten ligt De Buitenhof, 
school voor primair en voortgezet speciaal onder-
wijs. Het is een andere dan andere scholen. De 
leerlingen hier krijgen extra begeleiding vanwege 

Maar naast die begeleiding krijgen ze vooral on-
derwijs, zoals in iedere andere school. 

Opdoen van (succes)ervaringen
‘De focus ligt bij ons op onderwijs. Onderwijs dat 
past bij onze leerlingen. En dat betekent dat we 
veel maatwerk leveren. Maar wat eigenlijk voor 
íedere leerling belangrijk is, is het opdoen van 
(succes)ervaringen. Dat helpt hen weer verder 
in hun ontwikkeling. En dat is wat we willen be-
reiken.’ Aan het woord is interim-directeur Joris 

kijkt naar andere dan de gangbare manieren om 
de leerlingen die ervaringen te bieden. ‘Daarom 
was ik ook meteen enthousiast over het voorstel 
van Kas en Nga!’

Ervaring buiten de school
Vakleerkrachten Kas en Nga geven les in het vak 
‘horeca’. ‘Dat klinkt inderdaad heel breed en dat 
is het eigenlijk ook’, aldus de leerkrachten. ‘Onze 
leerlingen leren alles over hygiëne, het bereiden 

bereiden en uitserveren aan onze eigen collega’s. 
-

de producten’, vertelt Nga. Haar collega Kas vult 
aan: ‘En toen dachten we waarom laten we onze 
leerlingen niet ook aan de slag gaan met klanten 
buiten onze school? Maar dan wel vanuit de veili-
ge omgeving van de school.’

Bikken bij De Buitenhof
Het idee van Bikken bij De Buitenhof was geboren. 
‘Onze wijk Welten-Benzenrade kan na de mei-

gerechten die onze leerlingen maken’, aldus Kas. 
-

den of snacks te koop aan. Deze kunnen eenvoudig 
worden besteld via de website van De Buitenhof 
en vervolgens op vrijdag worden afgehaald.

-
gen zorgt voor een heel andere dimensie. 

Er komen heel wat andere vaardigheden kijken bij 
deze stap en dat is bijzonder leerzaam’ zegt Nga. 
‘Ze kunnen niet wachten om vanuit onze foodtruck 
aan de slag te gaan!’

Eet smakelijk!
Wilt u ook eens een gerecht van Bikken bij De Bui-
tenhof proberen? Ga naar de site van De Buiten-
hof en laat uw bestelling achter. De leerlingen van 
De Buitenhof gaan voor u aan de slag en zorgen 
voor een heerlijk gerecht, bereid met een glim-
lach!
Door uw bestelling bezorgt u onze leerlingen een 
mooi én leerzaam avontuur! Doet u mee? www.
buitenhof-school.nl





nodigt uit!



-

-

KOERIERTJE



en kon iedereen er in betrekkelijke vrijheid op
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