
Vorige week werden wij opgeschrikt door het bericht over het plotselinge overlijden van Jeffrey 

Jagt. Tot december 2011 was hij leerling van onze school. Veel leerlingen hebben hem gekend en 

we bewaren de herinnering aan hem als een aardige, wat stille jongen met een gezond gevoel 

voor humor. Op school hebben we een stilteruimte ingericht waar we zijn foto hebben staan, wat 

kaarsen branden en waar leerlingen en leerkrachten de gelegenheid hebben Jeffrey te herdenken. 

Ook ligt er een schrift waarin bezoekers een laatste groet kunnen opschrijven.  

In het Dagblad van het Noorden hebben we een advertentie geplaatst en op de schoolverlaters-

avond zullen we Jeffrey samen herdenken.  

Wij wensen de ouders, familie en vrienden heel veel sterkte om dit grote verdriet te kunnen  

dragen en verwerken. 

In memoriam 
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Zomervakantie: 
14 juli- 2 september 

Eerste schooldag 
Onderbouw 3 september  
Klas 1: 9.30 uur 
Klas 2: 11.00 uur 
Klas 3: 13.00 uur 
 
Bovenbouw 4 september 
Klas 4 5 6: 11.00 uur 

 

Korte informatie: 

Een jaar voorbij……. 

Voor onderwijsmensen voelt het alsof de jaarwisseling nu plaats vindt. We sluiten nu immers een 

schooljaar af. Als we terugkijken, kunnen we vaststellen dat er veel is gebeurd. Droeve dingen –

het overlijden van twee oud leerlingen – en blije dingen bijvoorbeeld veel geslaagden voor het 

AKA diploma en allerlei certificaten. In dit jaar zijn er ook wat onaffe zaken aan ons nieuwe ge-

bouw afgemaakt, we hebben ons onderwijs weer verder ontwikkeld, we hebben heel wat klanten 

in de winkel blij gemaakt met onze zelfgemaakte producten en we hebben meerdere keren op 

een positieve manier de pers gehaald, o.a. met onze dansgroep, de geslaagde ouderen-

verwendagen en onze derde prijs in de landelijke voetbalcompetitie voor praktijkscholen.  

Financieel was het een rampjaar, maar verder kunnen we wel met een goed gevoel terugkijken. 

Uit de gehouden tevredenheidsonderzoeken blijkt dat onze school zowel bij de ouders als bij de 

leerlingen een stuk beter scoort dan landelijk gemiddeld en dat de tevredenheid maar liefst 12% is 

toegenomen vergeleken met twee jaar geleden. We zijn daar blij mee, zelfs een beetje trots op, 

maar we zijn er nog niet! U wilt van ons meer duidelijkheid over de doelen waar uw kind aan gaat 

werken en vooral ook over de vraag of die doelen ook bereikt worden. En daar gaan we mee aan 

de slag! 

U bent – blijkt uit onderzoek – wel tevreden over de schoolregels en we bedanken u voor de 

medewerking bij het invoeren van het verbod op energiedrankjes, petten in de school en het anti-

rookbeleid. Dit jaar was ook het eerste jaar van de leerlingenraad en het is leuk dat zij zelf een 

stukje hebben geschreven in deze nieuwsbrief (zie verder). 

Nog een paar leuke dagen en dan is het vakantie. Wij bedanken allen die betrokken waren bij 
onze school dit jaar, met name de oudercommissie en de ouders in de MR. U allen wensen wij 

een goeie zomer en u hoort weer van ons begin september. Maandag 16 juli zijn we voor het 

laatst direct telefonisch bereikbaar.  

 Het nieuwe schooljaar 

Z oals het er nu uitziet krijgen we volgend 

jaar zo’ 5% meer leerlingen dan nu. Dat is een 

van de laatste stijgingen want de krimp komt er 

aan en op den duur gaan we een stuk kleiner 

worden. Met het oog op die toekomst en van-

wege de bezuinigingen, zullen een aantal mede-

werkers na de zomer niet terugkeren op hun 

werkplek. Met andere woorden: meer leerlingen 

en minder personeel. Dat betekent vollere klas-

sen en wat minder vaak werken in kleine groep-

jes. Niemand die dit leuk vindt of denkt dat dit 

de leerlingen ten goede komt. Maar tenzij de 

nieuwe regering hele andere dingen gaat beslui-

ten, zijn dit de feiten. Wij denken niet graag in 

problemen maar in uitdagingen en dit is een 

grote!      
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“Facebook, 

hyves etc: 

Leuk!! 

totdat…...” 

Te laat of helemaal niet op school. 

 

Facebook, hyves, MSN, SMS, Twitter enz. 

Leerlingen twitteren, doen aan hyves, praten met elkaar via msn en volgen elkaar via facebook.  

Leuk en weinig op tegen. Althans…..totdat er ruzies worden uitgevochten via de mobiele telefoon of computer; er 

digitaal bedreigd wordt, gescholden of gepest. Dan is natuurlijk Leiden in last. 

Als school hebben we daar geen rol in, want dat soort dingen gebeuren nu eenmaal buiten schooltijd. Maar we 

hebben er wel last van omdat een ruzie die in het weekend is begonnen, maandag op school nog gewoon door-

gaat. Wij gaan dat soort ruzies niet oplossen, want dat kost veel te veel lestijd. Maar om te helpen alles in goede 

banen te leiden, hebben we afgesproken dat elke leerling die beledigingen, bedreigingen of scheldwoorden krijgt, 

deze uitprint en op school inlevert. Wij overhandigen die aan de jeugdagent die om de zoveel tijd op school komt 

om met ons zorgteam te vergaderen. De politie bekijkt dan of er actie ondernomen gaat worden.  

Op een praktijkschool word je voorbereid op het echte leven. In dat leven kun je als 

werknemer niet te vaak te laat komen en zijn er spelregels die je moet volgen als je een 

keer helemaal niet naar het werk kunt komen. Het is dus aan de school om dat te leren 

en dat kan niet als we daar geen duidelijke regels voor stellen. Te-laat-komers moeten 

zich melden bij de balie en krijgen daar een briefje waarmee ze naar de les mogen. Er 

vindt een registratie plaats en waar nodig neemt de 

mentor maatregelen. Als je niet op school kunt komen, 

moet er voor half negen naar school worden gebeld en 

bij stage ook naar het stageadres. Zodra de leerling be-

ter is, meldt de leerling zich de eerste school-werkdag 

beter bij de balie. Veelvuldig verzuim wordt doorgege-

ven aan de leerplichtambtenaar en uiteraard nemen we 

contact op met u als ouders.  

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

Als je
 te laat 

komt, m
eld je 

je bij de  

balie! 

Geboorte en zwangerschap 
Maar liefst zes collega’s hebben te maken met zwangerschap deze periode. Inmiddels is 
Koen geboren, zoon van meneer Roelfes en ook Evi zag het levenslicht, dochter van 
Mw Wittendorp. Beide van harte gefeliciteerd!  
In verwachting zijn nog mw Maneschijn, mw Heidema, mw Welsink en mw Frans. Jul-
lie: sterkte met de laatste loodjes! 
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Wildbreien 
Maandagmiddag-textielgroep breit mee aan JOPPIES broek. 
Wij hebben twee keer op maandagmiddag een stukje ( steekjes) gebreid 
aan JOPPIES BROEK; een project van kunstenares Linda Dijkstra. 
( Wilt u ook meebreien? Dat kan op vrijdagmiddag in studie 1/ 7 
(Emmerhout) tussen 16.00 uur en 17.00 uur) 
 
Let op! Bekijk Joppie begin september 
Dan een uitgebreider verslag met foto’s op de website van onze school. 

Dromenvangers en AJAX borduurwerk zijn verdwenen…. 
 
Leuk dat leerlingen de voorbeelden in het textiel lokaal mooi vinden, minder leuk is 
dat twee dromenvangers en een AJAX borduurwerk verdwenen zijn. 
Advies: hang het weer terug op de plek. 

 

 

Uit het textiellokaal: 

JOPPIE, de houten dino in Emmen 

We hebben een goed schooljaar gehad. De leerlingenraad heeft leuke dingen bedacht en uit-
gevoerd. Zoals de tv’s in de kantine en andere dingen. We zijn er hard mee bezig om er een 
leuke en plezierige school van te maken. We willen ervoor zorgen dat je graag even pauze 
wilt houden en je je eigen plekje kunt zoeken. En uiteraard dat jullie met plezier naar school 
gaan.  
We gaan volgend jaar gewoon verder met de leerlingenraad, omdat het een succes is voor de 
school. We willen graag de klassenvertegenwoordigers bedanken voor hun hulp en hun inzet. 
Volgend schooljaar zijn er uiteraard ook weer klassenvertegenwoordigers. 
We willen jullie graag melden dat er 
5000 euro is voor de pannakooi en de 
leerlingen van metaal zullen er met ple-
zier en succes aan gaan werken.  
We hebben besproken dat we nog moe-
ten kijken wat er nu precies in de kanti-
ne gaat komen. Drankautomaten zijn 
voor de school te duur om aan te schaf-
fen. Zodra we er meer over weten zul-
len komen jullie het ook te weten. 
Hebben jullie nog vragen of willen jul-
lie meer weten over de leerlingenraad; 
kom dan naar ons toe! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Anouk, Cheryll, Daphne,  
Chantal Remon. 

Vanuit de leerlingenraad 

De leerlingenraad van Praktijkschool Emmen 
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“Even met 

de Koningin 

op de foto” 

Diploma’s winkelbranche 

 

Bovenbouw naar Amsterdam 

Een aantal weken geleden heeft groep 5/6 een bezoek gebracht aan Amsterdam. 
We hadden een Amsterdamse chauffeur die ons in haar 
prachtige Amsterdamse accent veel over haar stad kon 
vertellen. Als eerste hebben we een bezoek gebracht aan 
de Dungeon. Niet iedereen durfde daar naar binnen of 
durfde tot het eind binnen te blijven. Wel vonden ze het 
allemaal leuk en spannend om te zien.  
Daarna mochten de leerlingen even vrij rondlopen. Een 
enkeling vroeg heel stiekem waar de ‘rosse buurt’ was. Na-
dat we in de verte de Koningin nog even hadden zien 
zwaaien zijn we naar Madame Tussaud gegaan. Omdat we 
van tevoren onze kaarten hadden gekocht, hoefden wij 
niet in de lange rij te staan. Binnen konden de leerlingen met hun idool op de foto 
(Robbie Williams, David Beckham, Koningin Beatrix). Daarna hebben we geza-
menlijk patat gegeten bij een hele vriendelijke patatverkoper. 
 Twee jongens waren daar niet bij, die wilden nogmaals op zoek naar de ‘rosse 
buurt’. Ze waren trouwens keurig op tijd en met prachtige verhalen weer terug bij 
de bus. 

Al met al een hele leuke en gezellige dag. 

Op maandag 2 juli hebben 5 leerlingen uit de sector economie het Branche- examen 

“winkelmedewerker” gedaan in de Wibra, Emmen centrum. 

Het examen duurde ongeveer een uur per leerling. Bij het examen waren aanwezig: de docent, de 

filiaalleider van de Wibra en een gecommitteerde van KCHandel. 

 

Het examen bestond uit 2 delen.  

Bij examenopdracht 1 gingen de leerlingen aan het werk in de winkel, artikelen uit het magazijn 

halen, de pakbon controleren, de vakken vullen. Hierbij moesten ze werken volgens het fifo-

systeem, letten op de THT en spiegelen van de producten.  

In het tweede deel van het examen werden nog meer praktische opdrachten uitgevoerd, zoals 

prijzen, inpakken en de emballage verwerken. 

Tijdens de opdrachten stelden de docent en de gecommitteerde ook nog theorievragen. 

 

Tenslotte konden de leerlingen nog hun vaardigheden op de kassa laten zien om een extra aante-

kening op hun diploma te krijgen. Hiervoor moest netjes en volgens de regels met een aantal klan-

ten van de Wibra bij de kassa worden afgerekend.  

 

De 5 leerlingen, Sumara de Jonge, Irma Thole, Lydia Pruim, Milou Kuijper en 

Simone Mensen zijn allemaal heel mooi geslaagd voor het examen! 

 

De volgende dag mochten deze leerlingen ” op visite” bij de directeur. Onder het genot 

van een kopje koffie en een stukje taart in het kantoor van dhr. Vastenburg, namen  ze de 

felicitaties in ontvangst. 

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

Kenniscentrum Handel 
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Ouderen genieten van verwenmiddag  

Praktijkschool Emmen en woonzorgcomplex De 
Schoel in Sleen hebben vrijdag 11 mei een verwen-
middag voor bewoners van De Schoel georgani-
seerd.  
De leerlingen van de Praktijkschool Emmen die de vak-
ken Uiterlijke Verzorging en Bloemschikken in hun les-
pakket hebben, kwamen naar De Schoel om bewoners 
en vrijwilligers eens extra in het zonnetje te zetten. Dit 
alles in het teken van moederdag. 
Men kon handen en nagels laten verzorgen: manicuren, 
lakken, en een hand-en onderarmmassage krijgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast konden bewoners een 
bloemstukje maken onder begelei-
ding van “de leerlingen van bloem-
schikken”. Bovendien kregen de 
bewoners een presentje van de 
Praktijkschool, want het is niet voor 
niets een Verwenmiddag.  
 
Veel bewoners en omwonenden 
kwamen deze middag naar de re-
creatiezaal om zich te laten verwen-
nen. Na een zichtbaar gezellige middag, ging een ieder 
uiteindelijk naar huis met verzorgde handen, soms ge-
lakte nagels en een zelfgemaakte biedermeier.  
 
 

En niet alleen voor vrouwen was de verwenmiddag be-
doeld. Een lekker geurtje is altijd goed!  
 
 
Het was een druk bezette middag waar de praktijkschool 
en De Schoel heel veel plezier aan hebben beleefd. Men 
kan dan ook terug kijken op een geslaagde middag en 
zeker voor herhaling vatbaar. Donderdag 5 juli hebben 
leerlingen van onze school ook nog een aantal bewo-
ners van zorgcompex “Het Ellertsveld”in Schoonoord 
bezocht om daar een aantal bewoners een handverzor-
ging geven.  
 

Vlierbessensiroop voor Day for change. 
Met enkele leerlingen uit klas 3 hebben we vlierbloesemlimonade gemaakt voor 

de Day For Change. Op een woensdagmorgen hebben we vlierbloesem gezocht, 

gevonden en geplukt en daarbij hebben we veel plezier gehad. Het is wel span-

nend om op een vreemd erf te vragen of je even de boom mag leegplukken! 

Thuis hebben we de vlierbloesems bewerkt en met citroen en water weggezet. De 

dag erna hebben we alles gezeefd en opgekookt met suiker. Daarna moesten de 

flesjes gevuld worden. Op school zijn er nog de etiketten gemaakt en de flesjes 

zijn nog mooier gemaakt met een lapje stof. Na zoveel huisvlijt moet die siroop 

wel heerlijk zijn.  

 

De flesjes waren te koop voor slechts €2,- op de Day For Change! We hebben alle 

flesjes verkocht en hebben een mooi bedrag verdiend voor het goede doel. 



In de loop van het schooljaar 2011/2012 hebben een flink aantal leerlingen werk gevonden. 

Een aantal heeft er al een werkperiode op zitten, een andere groep start na of in de zomer-
vakantie met hun nieuwe baan. Wij vinden het leuk om ze in deze nieuwsbrief te noemen en 

wensen ze allemaal veel succes. 

 
Jozef Wolters   Chaletbouw 

Perry Poede   Montage Woningbouw 

Danny van Rijswijk  Fietsenmaker 

Johan Abee   Koeriersbedrijf 
Martijn Hogenberg  Garage 

Roy van der Kuylen  Fietsenmaker 

Twan Horsman  Timmerfabriek 

Gert Veendijk  Kassen 
Marcel Texier  Levensmiddelenfabriek 

Wilma Dokter  Catering 

Scott Tabak   Akkerbouw 
Johan Goeree   Verpakkingsindustrie 

Samantha Benjamins  Schoonmaak/Repro 

Myrthe Wever  Supermarkt 

Willem Sterken  Bedrijf Bouwmaterialen 
Marc van Zwol  Montage 

Kim Brakels   Supermarkt 

Wouter van Linschoten Groen/Dierverzorging 

Hilbrand Bos   Groenleverancier 

Jordan Bos   Computerbedrijf 

Nick Jagt   BBL Groen Akkerbouw  

Dennis Joling   Fietsenmaker 

Franklin Guzmann  BBL Lasser 
Irma Thole   BBL Detail 

En dan is er nog een groep leerlingen die doorstromen naar vervolgonderwijs. Ook deze 

leerlingen wensen we veel succes toe bij deze nieuwe stap. 

Geryo Wolters  ROC Houtbewerking 

Shaban Popalzai   ROC Zorghulp 

Ruben Jongstra  ROC Elektrotechniek 

Iris Uylenbroek  ROC Zorghulp 

Dorien Brouwer   AOC Bloem en Design 

Karina Buter   AOC Bloem en Design 

Rutger Zondag  ROC Transport en logistiek 

Naomi Vos   ROC Kappersopleiding   

Leerlingen met werk van school. 

P A G I N A  6  


