
Dit is de derde nieuwsbrief van Pro Emmen in schooljaar 2011-2012. Er zijn ook nu 

weer een aantal zaken waar we u over willen informeren. 

 

Jordi Geerts: 
Afgelopen week bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van onze oud 

leerling Jordi Geerts. We zijn erg geschrokken en allerlei vragen kwamen en ko-

men naar boven. Op school hebben we een stilteruimte ingericht waar mede-

werkers en leerlingen Jordi op hun eigen manier konden herdenken. In een 

schrift hebben velen wat herinneringen opgeschreven, een laatste groet of zo-

maar een gevoel. Woensdagavond zijn de ouders van Jordi daar ook geweest en 

ze waren ontroerd door wat ze zagen en lazen. We hebben herinneringen naar 

boven gehaald en mooie verhalen uitgewisseld. In alle narigheid hebben we zo 

deze week met elkaar toch ook mooie momenten meegemaakt en elkaar kunnen 

troosten. Het was ontroerend om te zien hoe zuiver onze leerlingen met dit al-

les omgingen en elkaar tot steun waren. We herdenken Jordi met eerbied en 

wensen zijn ouders, broers, vriendin en familie heel veel sterkte om dit enorme 

verlies te verwerken.  

Waarschijnlijk ten overvloede berichten wij dat energie-
drankjes bij ons op school sinds enkele weken verbo-
den zijn. We zijn lang niet de eerste en zeker niet 
de enige school die hiertoe is overgegaan. We hebben 
er ook lang over nagedacht, de mening gevraagd van 
de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en 
uiteindelijk de knoop doorgehakt. De belangrijkste reden: 
energiedrankjes maken niet alleen dik maar vooral ook 
druk. En die drukte kunnen we in school slecht ge-
bruiken. Het is ook voor de leerling zelf een beletsel 
om goed en geconcentreerd te kunnen  werken en 
leren. Gedragsproblemen worden er erger van en zeker 
voor de leerlingen met adhd is het het paard achter 
de wagen.  
Wij hopen dat u begrip zult hebben voor deze maatre-
gel en rekenen ook op uw medewerking bij de hand-
having ervan.  

Welkom 
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Voorjaarsvakantie: 
25 feb . -  4 mrt. 

Landelijke stakingsdag 
6 maart 

Open Dag 
7 maart 

Studiedag  
Praktijkscholen Drenthe 
14 maart 

 
 
 

Korte informatie: 
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“We vinden het 

belangrijk dat er 

rekening  

gehouden wordt 

met de meningen 

van de leerlingen” 

 

Leerlingenraad 
Dat was een plechtig moment: de 
leerlingenraad van praktijkschool Em-
men voor haar eerste vergadering om 
tafel. Van elk leerjaar was er een ver-
tegenwoordiger, soms aangewezen 
soms gekozen, er was een agenda, 
een voorzitter en er werden echte no-
tulen gemaakt. Met hulp van twee 
ouders en meneer Roelfes is de leer-
lingenraad uit de grond getrokken en 
nu dus ook echt gestart. De leerlin-
genraad is een onderdeel van de me-
dezeggenschapsraad (MR) en praat 
mee over allerlei zaken die te maken 
hebben met school. We vinden het 
belangrijk dat er rekening  gehouden 
wordt met de meningen van de leer-
lingen.  Daarom vergadert de leerlin-
genraad één keer in de maand onder 
leiding van onze directeur samen met 
twee ouders vanuit de MR. 
In deze eerste vergadering ging het 
om de inrichting van het schoolplein 
met wat meer spel- en sportzaken en 
werd er stevig gepraat over het plan 
om onze school in de toe-
komst helemaal rookvrij te 
maken. De leerlingen 
kwamen met de vraag 
waarom er voor de leer-
krachten wel een koffieau-
tomaat is en voor de leer-
lingen niet. Tja..en daar 

wist de directeur ook niet zo gauw een 
bevredigend antwoord op. Wordt dus 
vervolgd! 
Tijdens de volgende vergadering zul-
len de schoolregels worden bespro-
ken. Hierdoor proberen we samen tot 
goede afspraken te komen.  
 
Welke leerlingen zitten er in de leer-
lingenraad? 

Leerjaar 1: Remon Muntinga (1C) 
Leerjaar 2: Anouk Grooten (2D) 
Leerjaar 3: Chantal Engels (3D) 
Leerjaar 4: Cheryll Meulendijk (4 

Economie) 
Mocht je vragen hebben over de leer-
lingenraad, dan kun je ze aan deze 
leerlingen stellen. Wanneer je zelf een 
onderwerp weet dat besproken moet 
worden door de leerlingenraad, gooi 
dan een briefje in de speciale postvak-
je van de leerlingenraad. 
Deze postbus zit links onder bij de 
personeelspostvakjes. Je kunt hem 
herkennen aan de rode sticker.  

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

Hierdoor p
ro-

beren we sa
-

men tot goede 

afsp
raken te 

komen 
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Het is altijd wennen voor ouders waarvan de kin-
deren naar de middelbare school gaan, dat ze regel-
matig worden geconfronteerd met lesuitval. Geen 
enkele school voor voortgezet onderwijs ontkomt 
daaraan en alhoewel wij er alles aan doen om het 
zoveel mogelijk te beperken, moeten wij onze leer-
lingen ook wel eens naar huis sturen. Wij hebben 
bijna geen mensen overdag rondlopen zonder klas en 
als we dan om acht uur ’s morgens opeens drie zie-
ken hebben, dan krijgen we dat niet meer rond. Inval-

krachten zijn er vrij-
wel niet en al hele-
maal niet die ge-
schikt zijn voor onze 
vorm van onderwijs. 
Afgelopen week 
hadden we een klei-
ne epidemie met 
maar liefst acht zie-
ken. Ja, en dan kun 
je van nog zo goede 
wille zijn, maar dan 
krijg je het rooster 

niet gevuld. Wij zorgen ervoor dat er geen tussen-
uren zijn waarbij leerlingen gaan zwerven en alleen 
als er echt geen andere oplossing is sturen wij ze –
altijd met een briefje en een vermelding op de site!
- een deel van de dag naar huis. Als uw kind thuis 
geen opvang heeft en niet alleen thuis mag zijn, 
dan kunt u contact met ons opnemen dan zoeken 
wij in die uitzonderingsgevallen naar opvang ergens 
in de school. 
Soms ook is er lesuitval vanwege scholing van me-
dewerkers en soms gaat de hele school dicht omdat 
we als team naar cursus gaan. In die gevallen krijgt 
u van te voren daar bericht over. Volgend school-
jaar hopen we u die momenten allemaal in de vorm 
van een jaarkalender bij het begin van het school-
jaar door te geven. Overigens: de 1000 lesuren die 
het ministerie ons voorschrijft op jaarbasis halen 
we gemakkelijk. We hebben zoveel uren in de plan-
ning dat als het onderwijs een dag gaat staken in 
maart, of er komt toch nog een Elfstedentocht 
waar we met z’n allen naar willen kijken, dan nog 
voldoen we aan de eisen van de onderwijsinspec-
tie.        

De ouderbijdragen voor de verschillende bij-

zondere activiteiten beginnen binnen te komen 

zo halverwege het schooljaar. Mocht u deze –

overigens niet verplichte- bijdrage in de extra 

kosten voor de leerlingen nog niet hebben 

overgemaakt, dan hopen wij dat u dat een de-

zer dagen wilt regelen. Als veel ouders het la-

ten afweten, zullen wij allerlei bijzondere za-

ken moeten schrappen omdat het geld van het 

ministerie daar niet in voorziet. We hopen 

maar dat u het zover niet laat komen.   

Weet u de bedragen niet meer of het banknum-

mer vergeten: op de administratie vertellen ze 

het u graag. Tel 613310        

Schoolbijdragen 

“Wij 

zorgen 

ervoor dat 

er geen 

tussenuren 

zijn” 

 Lesuitval 



We hebben die duizenden docenten heel hard nodig 

om de onderwijskwaliteit voor de leerlingen te hand-

haven. Het massaontslag van 6000 leerkrachten kan 

voorkomen worden. Men wil 250 miljoen uittrekken 

voor prestatiebeloning. Iets waar leraren massaal 

over zeggen dat ze er niet op zitten te wachten, want 

hun motivatie wordt niet groter door een bonus, 

hun motivatie is dat ze leerlingen verder willen hel-

pen.” 

 

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de 

mogelijke gevolgen die de staking voor Praktijkschool 

Emmen heeft.  

Dinsdag 6 maart as. is er een stakingsdag georgani-

seerd door verschillende onderwijsbonden. Op het 

moment dat dit bericht geschreven wordt zijn we 

op school aan het inventariseren hoeveel collega’s 

zich bij deze staking aan gaan sluiten. 

De reden voor het staken is eenvoudig: de plannen 

en de bezuinigingen die minister van Bijsterveld 

voorstelt gaan ten koste van onze leerlingen.  
 

“Het is een keuze van het 

kabinet om 6.000 banen te 

schrappen en geld over te 

hevelen naar prestatiebelo-

ning waar leerkrachten niet 

op zitten te wachten.” (AOb) 

 

De onderwijsvakbonden: “Er wordt enorm gescho-

ven met budgetten. Dit kabinet maakt keuzes. Keu-

zes tegen zorgleerlingen en voor prestatiebeloning. 

Tegen banen en voor bonussen. Wat de bonden 

betreft moet dat anders: geen bonus, maar banen. 

Wilt u iets goeds doen voor een kind deze zomer?  
 
Blijft u thuis deze zomer of gaat u laat met vakantie! Heeft u er wel eens over na 
gedacht om een kansarm kind een leuke en onvergetelijke vakantie te bezor-
gen? Hiervoor hoeft u niet naar pretparken of dierentuinen. Gewoon deel uit 
maken van een normaal functionerend gezin is al voldoende. Af en toe een dag-
je weg, naar zee of bos. En weet u wat? U kunt dan ook een ander gelukkig ma-
ken: wordt gastgezin voor Europa Kinderhulp en 
bezorg een kind een onvergetelijke tijd!  
Europa Kinderhulp verzorgt vakanties voor kansar-
me kinderen, zodat zij er ook eens helemaal uit zijn. 
Voor deze kinderen is het verblijf in een gastgezin 
niet zomaar drie weken vakantie, maar een periode 
in hun leven van liefde, aandacht, rust en regel-
maat. Wij zijn dringend op zoek naar liefdevolle 
gastgezinnen die bereid zijn een kind in hun gezin 
op te nemen. Het gaat om kinderen tussen de zes 
en twaalf jaar oud, die het thuis niet altijd even ge-
makkelijk hebben. Juist deze jongens en meisjes 
hebben het hard nodig om even op adem te komen in een andere omgeving. 
Wilt u iets goeds doen voor een kind deze zomer ? Neem dan contact op met: 
Ria Hulzebos Tel: 0593-542618 , Mob: 06-26708378 of met Anemone Willemse 
Mob: 06-55320692 
 
 Ook kunt u terecht op onze website www.europakinderhulp.nl  

Stakingsdag Passend Onderwijs 6 maart  

Europa kinderhulp zoekt GASTGEZINNEN voor de zomer!! 
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“Er wordt in het onderwijs 

heel weinig gestaakt;  

behalve nú, omdat het écht 

niet anders kan!” 


