
De periode tussen de kerstvakantie en voorjaarsvakantie duurde slechts 6 we-
ken. Weinig nieuws te melden? Deze nieuwsbrief heeft minder pagina’s dan de 
vorige. Toch genoeg zaken waar we iedereen over willen informeren. 

 
Nieuwsbrief op de site 

Deze nieuwsbrief heeft u op onze website gevonden en geopend. We hebben be-
sloten om de nieuwsbrief op de website te plaatsen en niet meer als papieren ver-
sie aan de leerlingen mee te geven. Hiermee besparen we een hoop papier en dit 
is goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee. 

 
 

Beter melden na ziekte: 
Veel leerlingen weten het inmiddels, maar het wordt nog wel eens ver-
geten. Als je ziek was en je bent weer beter, dan meld je dat ‘s mor-
gens even bij de balie. Dit is een oefening van werknemersvaardighe-
den en tevens om te voorkomen dat je als ziek genoteerd blijft staan. 
 

 
Auto’s parkeren naast de school: 

Bij het winterse weer van de laatste tijd worden leerlingen vaker met de auto ge-
bracht en gehaald. Meestal worden de auto’s dan naast het schoolplein op straat 
geparkeerd. We willen u erop wijzen dat op dit stuk van de Ul-
levi een parkeer-stopverbod geldt. De politie is enige tijd gele-
den de school al eens binnengekomen om ons dat te melden. Op 
dat moment was van uitdelen van boetes nog geen sprake, maar 
dat is bij een volgende controle misschien wel het geval. Ons ad-
vies is daarom: parkeer de auto op één van de grote parkeer-
plaatsen naast de school om vervelende boetes te voorkomen. 
 

 
Hoofdluis 

In de leerlingenraad kwam naar voren dat er leerlingen op 
school zijn met hoofdluis. De leerlingen vinden het belangrijk 
dat we hier aandacht aan besteden. Terecht natuurlijk: het 
hebben van hoofdluis is vervelend. Iedereen kan hoofdluis 
krijgen, niets om je voor te schamen. Het is wel noodzakelijk 
om een behandeling te starten als er hoofdluis bij je ontdekt 
wordt.  
 
Op onze website is een link geplaatst naar een folder van 
de GGd Drenthe waarin algemene informatie over hoofdluis 
te lezen is. Daarnaast worden er tips gegeven over verschil-
lende behandelmogelijkheden.  
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Men noemt vooral 

dat de sfeer op 

school opvallend 

gezellig is . 

 

Open Dag Open Dag Open Dag Open Dag Open Dag 

Op woensdag 6 februari hadden we op 
onze school onze jaarlijkse Open Dag. 
Van 14.00 uur tot 20.00 uur hebben 
veel mensen onze mooie school be-
zocht. In alle praktijklokalen konden de 
bezoekers aan werkstukjes werken of 
lekkere hapjes proeven. In de theorie-
lokalen was er o.a. informatie te krij-
gen over de avo-vakken en allerlei ac-
tiviteiten die we op onze school aan-
bieden. 

De reacties van de bezoekers waren 
vrijwel allemaal positief. Men noemt 
vooral dat de sfeer op school opval-
lend gezellig is. Iets waar wij als Prak-
tijkschool Emmen ook erg trots op zijn.  

Veel leerlingen hebben tijdens de open 
dag geholpen. Door in de verschillende 
lokalen hun talenten ten toon te sprei-
den, hebben ze onze school op een 
uitstekende manier gepresenteerd. Pri-
ma gedaan allemaal!  

Prijsvraag en Verloting Unicef: 

Tijdens de open dag hebben de bezoe-
kers een fotopuzzel gekregen. In alle 
lokalen was een letter te vinden. Die 

letters samen vormden een zin. Uit alle 
ingeleverde formulieren hebben we één 
prijswinnaar getrokken. Patricia Smit uit 
Emmer-compascuum was de gelukkige 
prijswinnares van een mooie Sony-
koptelefoon.   

Naast de prijsvraag was er ook een ver-
loting, waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan Unicef. Zoals u inmiddels waar-
schijnlijk wel weet is in onze winkel een 
gedeelte ingericht waar u spulletjes van 
Unicef kunt kopen. Unicef is op deze ma-
nier op een goede wijze aan onze school 
verbonden.  

De uitslag van de verloting: 
1. Roel Andreae (treintje Unicef) 
2. Yilderay Albostanli (beer Unicef) 
3. Ricardo Harms (sjaal FC Emmen) 

 

Alle prijswinnaars:  
van harte gefeliciteerd! 

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

Oud-collega Roel Andreae neemt de  
1e prijs van de verloting in ontvangst. 
Leuk cadeautje voor zijn kleindochter. 

Patricia Smit heeft de koptelefoon ge-
wonnen. 
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Vorig schooljaar hebben we in de 
nieuwsbrief van februari een artikel 
geplaatst over lesuitval op praktijk-
school Emmen. Omdat wij het van 
groot belang vinden dat u als ouder/
verzorger hierover goed geïnformeerd 
bent plaatsen we het artikel in aange-
paste vorm in deze uitgave nogmaals.  
 
Het is altijd wennen voor ouders waar-
van de kinderen naar de middelbare 
school gaan, dat ze regelmatig worden 
geconfronteerd met lesuitval. Geen en-
kele school voor voortgezet onderwijs 
ontkomt daaraan en alhoewel wij er al-
les aan doen om het zoveel mogelijk te 
beperken, moeten wij onze leerlingen 
ook wel eens naar huis sturen. Wij heb-
ben bijna geen mensen overdag rondlo-
pen zonder klas en als we dan om acht 
uur ’s morgens opeens drie zieken heb-
ben, dan krijgen we dat niet meer rond. 
Invalkrachten zijn er vrijwel niet en al 
helemaal niet die geschikt zijn voor on-
ze vorm van onderwijs. Wij zorgen er-
voor dat er geen tussenuren zijn waarbij 
leerlingen gaan zwerven en alleen als er 
echt geen andere oplossing is sturen wij 
ze –altijd met een briefje en een ver-
melding 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 opne-

men dan zoeken wij in die uitzonde-
ringsgevallen naar opvang ergens in 
de school. 
Soms ook is er lesuitval vanwege 
scholing van medewerkers en soms 
gaat de hele school dicht omdat we 
als team naar cursus gaan. In die ge-
vallen krijgt u daar van te voren be-
richt over.  
U heeft een overzicht ontvangen 
waarin alle data van scholing etc. 
vermeld staan. 
 
Overigens: de 1000 lesuren die het 
ministerie ons voorschrijft op jaar-
basis halen we gemakkelijk. We heb-
ben zoveel uren in de planning dat 
als er een Elfstedentocht komt waar 
we met z’n allen naar willen kijken, 
we nog zeker voldoen aan de eisen 
van de onderwijsinspectie.        

“We voldoen 

aan de eisen 

van de 

onderwijs-

inspectie” 

 Lesuitval 



 

Woensdagmiddag tijdens de open dag presenteerden trotse leerlingen van onze  

Praktijkschool voor het eerst de nieuwe kledinglijn van de balie. U ziet op de bijbehorende foto, 

hoe leuk onze leerlingen dit vinden. Want, bij een representatieve taak en opleiding, hoort nette 
professionele kleding. Zoals u misschien wel al gemerkt en gezien zult hebben, zitten leerlingen 
van onze school achter de ontvangstbalie. Ze hebben daar verschillende taken zoals: ontvangen 
van bezoekers, goederen in ontvangst nemen, de telefoon aannemen/doorverbinden en lichte 
administratieve taken zoals kopiëren en post verzorgen. Leerlingen van het derde jaar kunnen 

zich opgeven voor deze balietraining. Hebben ze met goed gevolg deze training, die enkele we-
ken duurt, afgelegd, dan morgen ze een dagdeel in de praktijk achter de balie. Leerlingen kun-
nen aan het eind van dit traject hun schoolcertificaat/schoolbewijs “Werken achter de ont-
vangstbalie” in ontvangst nemen. In het jaar daarop volgend, kunnen deze leerlingen bij ons op 
school dan een branchegerichte en erkende opleiding “baliemedewerker” volgen. Het examen 
wordt door een extern examenbureau afgenomen.  

Een baliemedewerker kan in een aantal verschillende sectoren aan het werk, zoals de zorg of 
de overheid. Voor elke sector geldt dat 
de Baliemedewerker een ondersteu-
nende kracht is die bezoekers ontvangt 
en op weg helpt en allerhande zaken 

regelt.  

Mogen wij U even voorstellen!! 
De nieuwe kledinglijn van de Opleiding “Baliemedewerker” Praktijkschool Emmen 
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Leerlingen showen hier de kledinglijn bij onze balie.  
Dat ziet er natuurlijk prima uit: echt professioneel! 


