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De Henri J. de Vriesschool is een school gericht op het Lager BeroepsOnderwijs, 

voorheen de LBGO. 

Het is gevestigd op Saramacca te Von Freyburg en is opgericht op 12 november 1970.   

Het is uitgegroeid van 2 lokalen naar 15 lokalen, waarvan 2 praktijklokalen zijn. Er 

bestaan verdere uitbreidingsplannen voor nog drie lokalen. Deze uitbreiding wordt 

uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs.  

Op de Hj de Vriesschool worden de volgende richtingen verzorgd:  

- Bouwkunde 

- Electrotechniek  

- Voertuigentechniek 

- Werktuigbouwkunde  

- Handel en administratie  

- Mode creatie en commercie 

- Facilitaire dienst verlening 

- 4C ( schakel Natin) 

 

In Saramacca is de HJ de Vriesschool de enige dagschool voor technisch onderwijs. 

Verder zijn er ongeveer 18 lagere scholen , 3 mulo scholen , 1 middelbare school en in de 

avond uren is er  technischonderwijs AMTO/SATS.   

De school telt ongeveer gemiddeld 185 leerlingen. 

Er worden jaarlijks ongeveer  60 leerlingen ingeschreven, waarvan  ongeveer  40 lln van 

de Glo en  10 van de mulo scholen. Jaarlijks schrijven ongeveer 5 leerlingen zich in 

vanwege verhuizing(van een ander district) en  ongeveer 10 voor het 4C.  



Verder is het een multiculturele school bestaande uit  inheemsen, Surinamers van 

hindostaanse afkomst, Surinamers van Indonesische afkomst en verder Surinamers van 

creoolse afkomst. 

De leerlingen vinden na afronding van hun studie, werk in het distrikt zelf bij onder 

andere Staatsolie, La Concu, Overheidskantoren en andere ondernemers. 

Het slagingspercentage van de school ligt gemiddeld tussen de  83% en 95 %. 

Het curriculum van de school  krijgen wij van het BLBO, middels leerplannen. 

Het team van de HJ de Vriesschool bestaat uit ongeveer 30 man. Zij hebben zich ten 

doel gesteld de leerlingen de nodige vaardigheden en kennis bij te brengen mbv 

moderne, technologische toepasbare methoden. Daarbij zijn zij bereid een relatie met 

de leerlingen te ontwikkelen om  hun doelen na te streven. 

Enkele activiteiten die ontplooit zijn om dat doel te bereiken zijn: sportdagen,  een 

slogan project en het volgende is een cookout waar een prijsje aan verbonden is.  Ook is 

vanuit VVOB, via stagiaires, gewerkt aan een manier om de leerlingen tijdens het 

studieuur te motiveren tot betere leerprestaties.  

Verder staat  de HJ de Vriesschool open voor nieuwe manieren om de leerlingen in staat 

te stellen zich aan te sluiten bij de maatschappij. 

Enkele foto’s 

 

 



 

Een deel van het team van leerkrachten  tesamen met leerlingen bij TBL-Cinema’s 
 
 

 
Eendeel van de leerlingen bij TBL Cinema’s 
 



 
Leerlingen van de richting FDV die de leerkrachten een gebakje en een drankje aanbieden voor 
moederdag. Zij hebben dit alles zelf gemaakt. 
 

 
Dit hebben ze ook zelfgemaakt hoor.  
 
 



 

Onze leerlingen aan het werk op electrotechnische gebied. 

 

Een feestdagje op school.  



 

Een spontane dag met leerkrachten en leerlingen. 

 

De meisjes in de keuken van FDV 



 

Opruimingswerkzaamheden in de praktijkhallen om deze te moderniseren 

 

 

Slogan projket om de leerlingen te motiveren te studeren 



 

Slogan projekt 

 

 

Training hoe om te gaan met gedragsproblemen 



 

Leerlingen met stagiaire op educatieve tocht bij een autoreparatie bedrijf ERVO. 

 

 
Introductie VVOB stagiaires Nina en Laurens (2016) 


