
Dit is de tweede nieuwsbrief van Pro Emmen in 
schooljaar 2011-2012. Graag heten we u 
daarbij als ouders/verzorgers van onze leer-
lingen welkom. U en wij hebben wat samen. 
Samen staan we ervoor om onze 284 leer-
lingen welkom te heten in het leven en hen zo 
toe te rusten dat ze straks hun eigen plekje in 
de samenleving kunnen innemen. Samen moe-
ten we eraan werken dat ze gelukkig worden 
en op hun beurt anderen weer gelukkig kunnen 
maken. Dat kunnen we alleen als U en wij de 
neuzen dezelfde kant op zetten, samenwerken, 
goed communiceren en over en weer respect 
hebben voor elkaar. Deze nieuwsbrief draagt 
daar hopelijk aan bij. 
 

Zorg 
Als school ben je maar heel betrekkelijk eigen 
baas. De regering bepaalt veel van de regels 
waar we aan moeten voldoen. Per 1 januari 
komt daar een nieuwe regel bij: Meldcode 5. 
In die code staan vijf stappen die wij als 
school moeten volgen bij een vermoeden van 
kindermishandeling- of verwaarlozing. Afgelo-
pen week hebben we uitleg gekregen over 
deze code, waarbij een van de stappen is dat 
er in dit soort gevallen natuurlijk altijd –vaak 
door jeugdzorg, soms door ons- contact ge-
legd wordt met de ouders. In school hebben 
we een actief zorgteam waarin we leerlingen 

bespreken en oplossingen zoeken voor eventue-
le problemen. In dat zorgteam zitten mensen 
van school en soms halen we er deskundigen 
van buiten bij zoals de schooldokter, de jeugd-
agent en de leerplichtambtenaar. Als we uw 
kind bespreken in het zorgteam -al of niet met 
de externen erbij- laten we u dat weten en vra-
gen we uw instemming. 
Een ander zorgpunt zijn de bezuinigingen. Net 
als iedereen moeten wij op zoek naar geld. De 
verhuur van lokalen aan het Drenthe College 
helpt wat en daarbij is de band met hen ook 
goed voor onze leerlingen die door willen leren. 
We gaan ook subsidie vragen in Brussel bij het 
Europees Sociaal Fonds. Extra geld is nodig bij 
voorbeeld voor de winkel. Op de afgelopen 
koopavond hadden we over klandizie in die 
winkel overigens niet te klagen! Het was zo druk 
dat we overwegen volgend jaar naar de kanti-
ne uit te wijken waar veel meer ruimte is. Overi-
gens…voor een bijzonder cadeautje voor wei-
nig geld bent u ook buiten de koopavond van 
harte welkom. 
 
En zo eindigt dit stukje met het woord waarmee 
het begon; Welkom. Wij wensen u allemaal een 
mooi kerstfeest en een goed welkom in het nieu-
we jaar 2012. 

 
Het team van Pro Emmen 
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Kerstvakantie: 
24 dec . -  8 jan. 

Time-outweek AKA 
30 jan. -  3 feb. 

Ontwikkeltoets 2 AKA 
6 feb. -  10 feb. 

 
 
 
 

Korte informatie: 

Grote drukte op de kerst-
koopavond. 
Woensdagavond 14 de-
cember was onze win-
kel geopend i.v.m. de 
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“Maar gelukkig 

hebben ze zich er 

goed doorheen 

geslagen en aan 

het einde van de 

dag stonden er 

drie geweldige 

bijzettafels.”  

Stage 

 

Bouwtechniek 
Ook dit jaar zijn er leerlingen die 

een diploma niveau 1 in de richting 

van Bouwtechniek gehaald hebben.  

Al sinds 2007 is het mogelijk om in 

de sector Bouwtechniek  van de 

Praktijkschool Emmen een diploma 

te halen op assistent-niveau .  De 

Praktijkschool heeft een  samen-

werkingsverband met het Drenthe 

College, sectie Bouwkunde. Wij zijn 

gestart met de opleiding Bouwplaatsassistent 

metselen. Daarnaast zijn er vorig jaar leer-

lingen gestart met de opleiding Assistent 

Houtbranche. 

Als assistent meubelmaker/machinaal houtbe-

werker werk je met handgereedschap en ma-

chines. Je assisteert bij zaag-, schaaf- en frees-

werk binnen een bedrijf en je helpt bij het 

monteren van de verbindingen tot een stevige 

constructie. Je leert houtsoorten herkennen 

en op een veilige manier te werken met ma-

chines.  Kortom; een prachtige opleiding voor 

leerlingen die graag met hout werken. 

De leerlingen die dit jaar zijn gestart met de 

opleiding hadden een druk programma. De 

leerlingen waren twee dagen op school en 

drie dagen op stage in een erkend leerbedrijf 

in de houtbranche.  Op school waren de leer-

lingen druk met de nodige vaktheorie, vakte-

kenen en de praktijkopdrachten. Daarnaast 

hebben ze algemeen vormende vakken zoals 

Nederlands en burgerschap en wordt er ook  

veel aandacht besteed aan het behalen van 

het VCA-diploma.  In de vaktechniek is dit 

een belangrijke diploma.  De opleiding wordt 

afgesloten met een soort examen, een vak-

vaardigheidstoets waarin alle facetten van de 

opleiding zijn verwerkt. 

Deze vakvaardigheidstoets moet op een exa-

menlocatie gemaakt worden met twee onaf-

hankelijke examinatoren. Onze leerlingen zijn 

hiervoor samen met een leerkracht een dag 

naar het Deltion College in Zwolle  geweest.  

De leerlingen moesten aan de hand van een 

technische tekening  zelfstandig de opdracht 

maken. Hiervoor hadden ze 7 uur de tijd.  De 

opdracht was het maken van een bijzettafel 

met drie verschillende houtverbindingen. Deze 

verbindingen moesten met de hand worden 

gemaakt. Tijdens het zelfstandig werken werd 

er gelet op zowel de vakcompetenties als de 

sociale competenties. 

Op de examenlocatie waren ook andere leer-

lingen een examen aan het maken op verschil-

lende niveaus. Onze leerlingen moesten dus 

ook samen met andere leerlingen spullen de-

len en dat allemaal op een onbekend terrein. 

Maar gelukkig hebben ze zich er goed door-

heen geslagen en aan het einde van de dag 

stonden er drie geweldige bijzettafels. De leer-

lingen kregen niet direct te horen of ze ge-

slaagd waren, ze moesten nog een week wach-

ten op de uitslag. Maar ik kan jullie vertellen  

dat ze allemaal geslaagd zijn!  

Wij feliciteren dan ook met trots de leerlingen 

met het behalen van het diploma Assistent 

Houtbranche. 

Sander Redder 

 Danny van Rijswijk gaat wer-

ken bij Rijwielshop Het Station 

 Jozef Wolters gaat werken bij 

Chaletbouw Jannes 

 Martijn Hogenberg gaat 

werken bij Machinefabriek 

Emmen 

 Jeffrey Jagt gaat werken bij 

Praxis Klazienaveen. 

 

 

Gefeliciteerd jongens en veel  

succes! 

 

Gelukkig hebben we , ondanks 

de economische crisis voor de 

meeste leerlingen een geschikte 

stageplaats kunnen vinden.  

Dat stage “werkt”, blijkt uit de 

successen. 

Tijdens het kerstontbijt gaan we 

afscheid nemen van enkele 

leerlingen, die via een stage een 

werkplek hebben gevonden. 

 

 

 

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

STAGE  

WERKT!!! 



P A G I N A  3  J A A R G A N G  1 ,  N R  2  

Veilig werken in het praktijklokaal is van 

groot belang. De docent is op de hoogte 

van de veiligheidsvoorschriften voor de ap-

paratuur in het praktijklokaal. Daarnaast 

moeten de leerlingen weten welke veilig-

heidsregels in het lokaal gelden. Zij maken 

kennis met de apparatuur en leren deze vei-

lig te gebruiken. Apparaten als een kolom-

boor, cirkelzaag, figuurzaagmachine of  hef-

boomplaatschaar vragen bijzondere aan-

dacht. Het gaat erom dat leerlingen veilig 

kunnen werken met deze apparatuur zon-

der dat er een angst voor het apparaat ont-

staat.   

Een belangrijk onderdeel van veiligheid is de 

werkkleding en veiligheidsschoenen.           

Voor een houtbewerker, metselaar, groen-

medewerker of metaalbewerker zijn er ver-

schillen in kleding. Door het dragen van de 

juiste beschermende kleding, worden risi-

co's tot een minimum beperkt. Voor de 

afdeling metaal is dit een overall met lange 

mouwen en veiligheidsschoenen. Lang haar 

hoort in een staartje, geen sjaaltjes, geen 

lange kettingen of armbanden. Regels zijn 

ervoor om veilig te kunnen werken en op 

een veilige manier het vak te leren.  

opdoen met bijvoorbeeld Graffiti, Dans, 
het bezoeken van een Museum, het 
bekijken van een voorstelling in de 
Muzeval enz. 

Het programma voor het schooljaar 2011 
-2012 
Leerjaar 1 

Dramaproject, Kijkje 
achter de schermen 
in de Muzeval, Voor-
stelling in de Mu-
zeval, Excursie Geld-
museum, Movie Zone 

Cultuureducatie is onderwijs in Kunst 
én Cultureel erfgoed. De onderdelen 
van Kunst zijn: Film, Schilderijen, 
Beelden, Theater, Dans en Fotogra-
fie. 
Onder Cultureel erfgoed vallen Monu-
menten, Musea, de Drentse Taol, 
Het Drentse Landschap en Archeolo-
gie. 
 
In de schoolloopbaan op Praktijk-
school Emmen krijgen alle leerlingen 
met de verschillende onderdelen van 
Kunst en Cultureel Erfgoed te ma-
ken. De leerlingen  kunnen ervaring 

Cultuureducatie op Praktijkschool Emmen 

“Het gaat 

erom dat 

leerlingen 

veilig 

kunnen 

werken” 

 
Optimale bescherming en de juiste veiligheidskleding 



Verder is inmiddels de site actief. Het werken hiermee 
is echt nog in het beginstadium. Op 
www.masemmen.nl vindt u het aanbod van vacatures 
voor maatschappelijke stage. Leerlingen die zich aan-
gemeld hebben met een e-mailadres kunnen recht-
streeks via de site hun stage regelen.  In de lessen zal 
hier nog aandacht aan worden besteed. Op dit mo-
ment zijn nog geen contacten via deze route tot stand 
gekomen. De leerlingen die zelf hun adres vonden 
kunnen dat ook via de site aan mij doorgeven.  
 
Veranderingen na de kerstvakantie 
 
We ontkomen er niet aan. Ook voor de MaS zal er 
vanaf januari gewerkt worden met stagecontracten. 
Dit geldt alleen voor degene die dan nog moeten be-
ginnen op een nieuw adres.  
Verder zullen veel nieuwe leerlingen starten op de 
adressen rond de school. 
 
R. Slim,  
coördinator MaS. 

Na de herfstvakantie is de maatschappelijke stage 
van start gegaan. In de vorige nieuwsbrief was dit 
ook gemeld. Dit betekent dat de leerlingen zelf op 
zoek konden naar een adres. Overigens hebben ze 
het hele schooljaar nog tijd hiervoor. 
Onze verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen. 
Op dit moment zijn hebben 18 leerlingen zelf een 
adres gevonden bij peuterspeelzalen, zorgcentra 
voor ouderen en kinderbuurtwerk en basisscholen. 
Daarnaast hebben 13 leerlingen zich gemeld voor de 
adressen die via school geregeld worden. Atletiek-
vereniging De Sperwers en voetbalvereniging An-
gelslo zijn hier onze aanbieders van MaS plekken. 
Een deel van deze leerlingen is voor de kerst klaar 
met de maatschappelijke stage. Er zijn nog 16 leer-
lingen die nog op zoek moeten naar een geschikte 
werkplek. 
Veel belangrijker dan deze getallen. We horen voor-
al dat de leerlingen positief zijn over hun MaS werk-
plek. Zeker de leerlingen die zelf hun plek vonden 
zijn over het algemeen enthousiast. En wie dacht 
dat onze leerlingen niet in staat zouden zijn om zelf 
hun plek te vinden? Jawel dus, veel leerlingen kun-
nen dit zeker zelf. En het is een leerzaam proces.  
Alle leerlingen die klaar zijn met hun MaS ontvangen 
hiervoor een certificaat. 

Op maandag 12 december hebben Rolinda en Ruben de prachtige Kerst-elanden, die ze 
gemaakt hebben, naar de kinderafdeling van het ziekenhuis in Emmen gebracht. Deze 
prachtige elanden in blije kleuren zijn gemaakt bij het vak “Algemene Technieken”.  
Meneer Vrijbloed, de docent, weet elk jaar weer prachtige werkstukken te bedenken die 
de leerlingen erg zorgvuldig en zelfstandig hebben gemaakt. Vorig jaar heeft de Praktijk-
school ook al de kinderafdeling blij gemaakt met Kerstversierselen. Bij de kinderafdeling 
werden Ruben en Rolinda opgewacht en werden de ren-
dieren in ontvangst genomen. Er was een fotograaf bij 
aanwezig, die de foto van de overhandiging gaat plaatsen 
in het personeelsblad van het ziekenhuis. Mogelijk wordt 
er ook een artikel geplaatst in de regionale kranten. 
 

We zijn trots op onze school en onze leerlingen! 

De maatschappelijke stage in klas 3 

Kerst-elanden voor de kinderafdeling van het ziekenhuis 
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http://www.masemmen.nl

