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Agenda: 

Terugblik 
Omgevlogen zijn ze, de eerste vier maanden van dit schooljaar. En wat is er veel 
gebeurd en wat is er veel gedaan. Zomaar een greep uit alles wat voorbij kwam: 
We startten  met twee groepen AKA, de opleiding voor het MBO niveau 1 diplo-

ma. De leerlingen vinden het leuk, werken hard, leren zelfstandigheid en het 
diploma dat ze straks hopelijk halen, is een leuk papiertje in hun portfolio. 
Natuurlijk, met dat papiertje kun je niet zoveel  dus daarna gaan ze nog 
een jaar op school aan de gang voor wat meer gerichte beroepsvorming. We  
hopen dat ze nog een of twee branche-erkende certificaten halen voor ze 
achttien zijn en echt van school gaan.  

 Er kwamen veertig leerlingen meer op school dan waarop we gerekend hadden. 
Dat gaf in het begin wat problemen in de organisatie, maar gelukkig was de 
rust snel hersteld. 

We combineerden de bijdrage voor het ouderfonds en het schoolgeld in één 
bedrag dat we nog net onder de 100 euro konden houden waarmee we nog 
steeds de goedkoopste school in ZO Drenthe zijn. Goed dat er al veel ou-
ders hun bijdrage hebben betaald en niet anderen belasten met de kosten 
van de leuke extraatjes voor hun kind. 

We hadden verkiezingen voor de leerlingenraad waarvoor maar liefst 40 leerlingen 
zich kandidaat stelden en er na een prachtig verlopen stemming er tien geko-
zen werden. 

We waren vier keer op de radio en stonden vijf keer in de krant met allemaal 
positief nieuws. 

We begonnen met een nieuwe leerkracht aan een nieuw vak: fietstechniek. 
Er slaagden heel wat leerlingen voor VCA, voor heftruck en voor allerlei andere 

prachtige diploma’s voor in hun portfolio. 
We kregen een voetbalspel op het plein, een waterautomaat in de kantine en 

een echte kas voor het vak groen.  
Een oud leerling kreeg een arbeidscontract  voor een dag in de week en is 

dus nu een collega geworden. Ruim 90% 
van de schoolverlaters van vorig jaar zijn 
op de een of andere manier aan het werk 
of leren door en dat is gezien de crisis 
toch wel heel bijzonder! 

In de kantine kwamen schermen waarop allerlei 
mededelingen die leuk en/of van belang zijn 
voor de leerlingen en we kunnen nu ook af 
en toe een sms sturen als er iets snel 
meegedeeld moet worden. 

Er kwamen een stuk of zes handige en des-
kundige vrijwilligers op school werken waar-
mee we onze leerlingen die dat nodig heb-
ben nog net wat meer aandacht kunnen 
geven.  

Moeiteloos zou ik de lijst nog veel langer kunnen maken, maar dit is genoeg 
om te zeggen dat wij met een goed gevoel dit jaar uitgaan. Dat wil niet 
zeggen dat alles perfect was of dat er geen fouten zijn gemaakt.  Wij zijn 
ook niet uitgeleerd en daarom gaan we volgend jaar met dezelfde energie er 
weer tegen aan om van PRO Emmen  een fijne school te maken. Met grote 
dank aan iedereen die zich daar dit jaar voor inzette!      
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Hoog bezoek 
Al moeten we er voor op onze kop staan: wij willen door met het 

organiseren van mooie extra's voor onze leerlingen zoals school-

kamp, excursies, sinterklaas, kerst, schoolfeesten, gala enz enz. Wij 

sluiten daar geen kind bij uit want stel je dat eens voor…. 

Maar ook al betaalt de school het meeste, zonder wat extra geld 

kan dat niet. En het is  ook niet eerlijk dat de ene ouder wel be-

taald en de ander het laat lopen. Kortom: neem uw verantwoorde-

lijkheid en regel het nu:  90 euro per kind graag op rekening 

135101913 ten name van St Praktijkonderwijs Emmen onder vermel-

ding van de achternaam van uw kind. 

P R O - M M  N I E U W S B R I E F  

U zult er vast al van gehoord hebben..we kregen afgelopen 

weken hoog bezoek.  De burgemeester en wethouders van 

Emmen kwamen op werkbezoek. De burgemeester heeft 

de leerlingen in de kantine toegesproken en hij zei dat hij 

kon merken dat we echt een PRO school zijn: Positief, 

Respectvol en Opgewekt.  Een paar dagen later was hij er al 

weer, want toen hadden we een studiemiddag over jeugd-

werkloosheid op school en daar waren allemaal belangrij-

ke mensen uit  de bedrijven, van de middelbare scholen en 

van de gemeente. Er was zelfs iemand van de tweede ka-

mer uit Den Haag en die heeft ook een rondleiding door de school gehad. Ze heeft beloofd zich bij de regering in te 

zetten voor werk voor onze leerlingen. Al deze bezoekers zijn bij ons keurig ontvangen door de leerlingen van de 

balie, hebben bij ons gegeten verzorgd door de leerlingen van de catering en hebben zo gezien wat ze kunnen en 

durven. Een prachtig visitekaartje! 

De burgemeester kom in januari bij ons terug om samen met ons een paar bedrijven warm zien te krijgen voor het in 

dienst nemen van leerlingen. Of dat lukt, weten we nog niet maar dat hij zich zo voor ons wil inzetten, is bijzonder! 

De Onderwijspolitie 

In de zomer kregen we al te horen dat op vrijdag de dertiende (december) de onder-

wijspolitie langs zou komen voor een inspectie. Dat belooft niet veel goeds tenzij je he-

lemaal niet bijgelovig bent. Nu zijn we dat allemaal wel ergens een beetje en daarom 

waren we afgelopen vrijdag best zenuwachtig.  

Om kwart voor negen kwamen ze en om half vier ’s middags gingen ze. Daar tussen 

door hadden ze lessen bezocht, met van alles en iedereen gesproken en stapels papier en 

computer bestanden doorgespit. Toen kwam de uitslag: een onderscheidend goede 

school met een prettige sfeer. De inspecteurs waren vooral getroffen door de openheid 

en het enthousiasme van de leerlingen. ‘’ Jullie leerlingen zijn trots op hun school en dat 

is bijzonder.’’  

U begrijpt…ons weekend kon niet meer stuk. Natuurlijk waren er ook verbeterpunten, 

want wij maken ook fouten en soms zelfs koeien van.  Blijf ons dus gerust volgen, wij 

doen ons best elke klacht te zien als een gratis advies. Maar nu zijn we eerst even trots 

op onze school, op ons team en op onze leerlingen!  



P A G I N A  3  J A A R G A N G  3 ,  N R  2  

In onze winkel kunt u nog steeds bijna elke mor-

gen terecht voor mooie en toch goedkope ka-

dootjes of leuke spullen voor uzelf. Een handdoek 

met een eigen tekst erop, heerlijk baksel uit onze 

keuken of een mooie stalen kaarsenstandaard of 

een houten vogelhuisje.  Elke klant is welkom 

want daarmee kunnen onze leerlingen hun winkel-

vaardigheden oefenen.  

Nu ligt onze school in velerlei opzicht op een pri-

ma plek, maar voor een winkel is het natuurlijk 

erg afgelegen. Daarom zijn we op zoek naar een 

winkelpandje in Emmen. We willen daar niet al-

leen onze spullen verkopen maar ook een soort 

broodjeszaak gaan runnen. Daar kunnen we veel 

meer leerlingen een werkervaringsplaats bieden en 

misschien zelfs in de toekomst wel  een klein be-

taald baantje.  Het bestuur en de gemeente helpen 

ons bij het zoeken van een pand en de onderhan-

delingen en als alles meezit kunnen we over een 

maand of wat besluiten of we ervoor gaan of niet. 

De leerlingen willen het wel en voor de winkelaf-

deling van onze nieuwe zaak hadden ze al een 

naam : PRO-Kado! Voor de lunchroom zou 

„‟Broodje van PROotje‟‟ misschien wat zijn. 

De winkel       

“Ik wil je zien” 
Het fietsproject "Ik wil je zien" is afgelopen en samen met de heren van 
fietstechniek kijken we terug op een geslaagd project. Zo'n 150 fietsen 
hebben de leerlingen gecheckt op o.a. fietsverlichting. Daarvan hebben 
we totaal 19 verlichtingen gerepareerd en 33 nieuwe lampen vervangen. 
Met zo'n resultaat kunnen we dit project dan zeker als missie behaald 
ervaren. De leerlingen hebben goed en zorgvuldig gewerkt. Laten we 
niet vergeten dat fietsverlichting erg belangrijk is in deze tijd van het 
jaar. Veiligheid staat boven alles, dus laten we zorgvuldig met onze fiets 
en verlichting omgaan.  

Geslaagden. 
Goed nieuws: We hebben weer een aantal leerlingen die geslaagd zijn voor een 
examen.  
Voor het Certificaat Groen “Werken aan de weg” zijn geslaagd: 
Mike van Baren 
Ricardo Harms 
Patrick Stevens 
 
Er zijn ook weer een aantal leerlingen in het be-
zit van het heftruckcertificaat: 
Robin Lamprecht 
Brian Visser 
Christiaan Koop 
Torsten Katuin 
Jordy vd Linden 
 
Allemaal super gedaan!! Van harte gefeliciteerd! 

 



P A G I N A  4  

Volgens hen 

een zeer 

geslaagde 

les! 

 

Mens en Dier op Pro Emmen 

In de lessen “mens en dier” komen 3e-jaars leerlingen in aanraking met verschillende 

dieren. 

Sinds enige weken zijn we aan het werk in een paardenpension. 

Werk betekent in de lessen: 

-Paddocks schoonmaken en schoonhouden. 

-Paardenmest opruimen. 

-Stallen uitmesten. 

-Nog meer paardenmest opruimen. 

-Paarden poetsen. 

-Paarden en ponys voeren en water geven. 

Hierboven een opsomming van enkele pittige 

praktijk-opdrachten, waarbij er gesjouwd 

wordt met grote hoeveelheden hooi en voer, 

zakken wortels, en emmers met water. 

Maar er is meer: Werk in de lessen betekent 

onder andere ook: 

-Een paard halsteren. 

-Wandelen met het paard. 

-Longeren van een paard. 
-Een band opbouwen met een paard of veulen. 

Vol trots laten de leerlingen hier hun pas verzorgde dus, gepoetste paarden zien.  

 Volgens de leerlingen een zeer geslaagde les! 

P R O - M M  N I E U W S B R I E F  

Te laat of afwezig 
Is uw zoon of dochter bij de tweede bel niet in de les dan is hij/zij te laat. Dan moet er een briefje gehaald 

bij de balie en wordt het in het systeem gezet.  Dat geldt ook voor de lessen na de pauzes. Kan een leer-

ling vanwege de busverbinding niet op tijd zijn, dan kan hij of zij een buspasje aanvragen.  Komt een leer-

ling vaak te laat (drie keer of vaker in een maand) dan is er een probleem. Er volgt straf of we nemen con-

tact op met u als ouders/verzorgers of we bespreken het in ons zorgteam of een combinatie van dit alles. 

We moeten echt strenger worden rond dat te laat komen want nu kunnen ze het nog oefenen. Straks bij 

een baas moet het direct lukken of anders kost het ze de baan.  

En is een leerling ziek of om andere geldige reden niet op school: rond acht uur melden op school 

(eventueel ook bij het stagebedrijf)! Na terugkeer op school moet de leerling zich beter melden en het ver-

zuimbriefje inleveren.  U als ouder/verzorger moet het verzuimbriefje invullen en tekenen.  

Als u geen briefje meer op voorraad hebt, kunt u die op school la-

ten meenemen of downloaden vanaf onze site. Zoals bekend: afwe-

zigheid zonder betermelding en bijbehorend verzuimformulier gaat 

als ongeoorloofd verzuimmelding naar de leerplichtcontrole. Dat 

geeft op zijn minst gedoe en op zijn ergst een bekeuring of dag-

vaarding. Simpel te voorkomen door het aanhouden van bovenbe-

schreven regels.  
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Open bedrijvendag 

Zaterdag 2 november was er in Emmen en omge-

ving een Open Bedrijvendag.  

Aangezien arbeidsoriëntatie heel belangrijk is in 

het derde leerjaar past dit heel goed in het pro-

gramma van dit leerjaar. Het is dan ook leuk om 

hier met een groep leerlingen naar toe te gaan. 

Wel was het op een zaterdag. Daardoor zagen we 

wel enige problemen.  Zouden leerlingen wel be-

langstelling hiervoor hebben op hun vrije dag? 

Na een kort overleg is er voor gekozen om een 

bezoek te brengen aan de sector techniek en de 

sector economie.  

Alle leerlingen in het derde leerjaar is gevraagd of 

ze hier aan mee wilden doen. Hierop kregen we 

een aantal positieve reacties. 

Op de dag zelf kwamen er wat 

minder  leerlingen dan zich van 

tevoren hadden opgegeven. 

We hebben ons verzameld op school en zijn van 

daaruit vertrokken naar de verschillende bedrijven. 

Er werd een bezoek gebracht aan: Emkon en het  

Emmtecterrein. Dit voor de sector techniek. En 

voor de sector economie aan: Sligro, Staples en de 

dierentuin.  

Bij de Sligro konden er verschillende dingen ge-

proefd worden. Leerlingen waren onder de indruk 

van de grootte van het bedrijf. Staples vonden de 

leerlingen minder leuk. Het hoogtepunt van de 

middag was het bezoek aan de dierentuin. Waar 

we uitgebreide uitleg kregen over nieuw te bouwen 

dierentuin.  

Bij Emkon liet men zien met welke apparaten de 

serres en kozijnen worden gemaakt. Het instellen 

en meten ging heel erg nauwkeurig.  Het was leer-

zaam om te zien hoe 

hoog de eisen in de prak-

tijk zijn aan dit meten.  

Bij het Emmtec bedrij-

venpark gingen we met 

de bus het hele terrein 

rond waar rond de 2000 mensen werken in de che-

mie.  In een voorlichtingsfilm kon je daarna zien 

wat er allemaal gemaakt werd op dit enorme ter-

rein.  

Ook bezochten we nog een bedrijf waar kabels en 

kettingen werden getest die in de olieindustrie 

worden gebruikt.  In een grote machine werden 

kabels zover uitelkaar getrokken tot ze net niet 

knapten. Spannend om te zien en de catering was 

ook in orde. 

Alle  leerlingen vonden het  een leuke middag. 

Dit komt zeker in aanmerking om volgens school-

jaar te herhalen. Waarbij we hopen dat er dan meer 

leerlingen meegaan. 

Bestuur 
Om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen is het 
schoolbestuur omgezet in een Raad van Toezicht en 
is het bevoegd gezag van de school in handen ge-
legd van de directeur die dan tevens het bestuur 
van de school is (directeur/bestuurder). De mede-
zeggenschapsraad van de school heeft ingestemd 
met deze wijziging die in de praktijk nauwelijks tot 
geen merkbare gevolgen heeft.  
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Kerstavond 17 december 2013 

De kerstavond van 17 december was een groot succes. De opbrengsten 

waren groot. Het tellen van het geld heeft geruime tijd in beslag genomen. 

Natuurlijk moesten er ook potjes gescheiden worden, want er waren ver-

schillende acties met verschillende doelen. 

Maar we zijn er uit. Let wel; de doelstelling was een gezellige avond die 

kostendekkend moest zijn. 

De opbrengst na aftrek van onkosten  

Voor leerlingactiviteiten: € 400,- 

Actie Unicef: € 150 

Kniepertiesactie voor het Steunfonds: € 100 

Verder kan vermeld worden dat de winkel een gigantische omzet 

heeft gedraaid en dit komt weer ten goede aan de invulling van de 

lessen en dus aan de leerlingen. 

Het was een geslaagde avond en de mensen hadden veel plezier. 

We danken iedereen die heeft meegeholpen, waarbij de leerlingen 

natuurlijk weer een grote rol hebben gespeeld. 

        Op naar het volgende succes!!! 

P R O - M M  N I E U W S B R I E F  

Jongeren en alcohol 

Voor jongeren is (te veel) alcohol extra schadelijk. De over-

heid wijst daarom jongeren en hun ouders op de risico’s 

van alcohol. Onder andere door campagnes en voorlichting. 

Vanaf 1 januari 2014 is het verboden aan jongeren onder 

de 18 jaar alcohol te verkopen. 

Alcohol is, vooral bij jongeren, schadelijk voor de gezond-

heid. Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van 

de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Uit een 

onderzoek blijkt een duidelijk verband tus-

sen schoolverzuim en veel alcoholgebruik. 

Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere 

leeftijd (verslaving). 

Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen. Dat zo’n alcoholvergiftiging  

vrij snel kan gebeuren hebben helaas ook leerlingen van Pro Emmen ondervonden. Het is 

echt gevaarlijk! Daarom is het voor jongeren onder de 18 jaar beter om helemaal geen al-

cohol te drinken.  

Alcohol is niet alleen schadelijk voor de gezondheid. Het speelt ook een grote rol bij agres-

sie, geweld en ongelukken in het verkeer. Daarom: 

                       Jongeren en Alcohol gaan niet samen!!!!! 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/01/14/rapport-middelengebruik-en-voortijdig-schoolverlaten.html
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