
Bij ons thuis hing een bordje met de tekst: 

‘’De tijd gaat snel, gebruik haar wel”. Dat de 

tijd snel gaat zullen we allemaal wel beamen. 

De gala-avond met onze 62 schoolverlaters is 

nog maar net achter de rug of we hadden al 

weer de informatieavonden van het nieuwe 

schooljaar. En nu leest u al weer de nieuws-

brief vanwege de komende herfstvakantie en 

wordt u binnenkort  weer op school ver-

wacht voor de IOP gesprekken. De tijd gaat 

snel, dat klopt in elk geval, maar de vraag is of 

we die tijd wel goed gebruiken. Vermorsen 

we geen tijd in de lessen, vergaderen we 

soms onnodig, besteden we wel genoeg tijd 

aan de stagebegeleiding enz enz. Kortom, 

doen we er alles aan om onze leerlingen in de 

1000 uur per jaar die we hebben, zo effectief 

mogelijk te vormen tot jonge mensen die 

zelfstandig kunnen werken, wonen en met 

hun vrije tijd kunnen omgaan? Kunnen ze zich 

daarbij ook ontwikkelen tot gelukkige en pret-

tige burgers van ons land? Dat zijn de vragen 

die wij ons als schoolteam zelf stellen en die 

ons soms ook gesteld worden. In het algemeen 

scoren we goed op deze en andere punten 

maar dat neemt niet weg dat het altijd beter 

kan. Daarom blijven wij naar cursussen gaan, 

werken we voortdurend aan ons vakman- en 

vakvrouwschap en hebben we als team een 

hele lijst van zaken die we dit jaar verder willen 

ontwikkelen.  Het belangrijkste dit school jaar 

is de reorganisatie van de bovenbouw (groepen 

4,5 en 6). Daar gaat u meer van horen. En zoals 

altijd…wij horen graag van u. Uw vragen, uw 

kritiek en uw complimen-

ten zijn welkom, zeker als 

ze bijdragen aan de verde-

re verbetering van ons 

onderwijs aan uw kin-

deren. Want dat belang 

hebben we samen! 

Personeel: 
Het bevalt goed op onze school: maar liefst zeven leerkrachten 

waren in verwachting van een kind in de achterliggende periode. 

Op eentje na –hoogste tijd voor fam Redder!-  zijn ze inmiddels 

allemaal geboren en het prikbord in de lerarenkamer hangt dan 

ook vol geboortekaartjes. Wij feliciteren de ouders van harte 

met hun mooie babies! Voor de dames Frans en Wittendorp is 

het zwangerschapsverlof ten einde en zij komen na de herfstva-

kantie weer terug op school. De dames Maneschijn, Welsink en 

Heidema gaan na de kerstvakantie weer aan het werk. De heren 

Roelfes en Redder worden geacht ondanks de nieuwe spruit en 

de bijbehorende slapeloze nachten gewoon aan het werk te 

blijven!  
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School– en boekengeld 

PrO-MM Nieuwsbrief 
O K T O B E R  2 0 1 2  J A A R G A N G  2 ,  N R  1  

 

Klas 1 naar de Muzeval 
19 okt. 

Herfstvakantie 
20 okt. -  28 okt. 

Studiedag personeel 
29 okt. lln. hele dag vrij 

IOP-gesprekken 
30 okt. -  10 nov. 

Leerlingbespreking klas 3 
7 nov. 

Studiemiddag personeel 
19 nov. lln. 12.30 uur vrij 

Studiemiddag personeel  
19 nov. lln. 12.30 uur vrij 
10 dec. lln. 12.30 uur vrij 

De komende weken: 
 Boekengeld bestaat niet meer en een 

verplicht schoolgeld van honderden 

euro’s zoals vroeger is gelukkig ook 

afgeschaft. Wat echter blijft zijn de 

kosten van de bijzondere dingen op 

school zoals kampen, excursies, 

schoolreisje, kerstviering, de gala-

avond enz. enz. De kosten hiervan 

kunnen we niet helemaal uit de 

schoolkas halen en daarom vragen we 

de ouders/verzorgers om een bijdrage 

van 65 euro per jaar. Als u dat bedrag 

stort op rekening 1345101913 ten 

name van St Praktijkonderwijs Emmen 

met de vermelding van de naam van 

de leerling, zorgen wij voor de rest en 

kan uw zoon/dochter zonder proble-

men meedoen met al die belangrijke 

extra’s die we elk leerjaar in petto 

hebben.  

De geboortekaartjes in de personeelskamer 
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“Ook dit jaar was 

het weer een erg 

leuk kamp waarin 

wij elkaar beter 

hebben leren 

kennen” 

 

Berichten vanuit het 1e jaar 

Schoolkamp1e jaars Alinghoek  

Na de leerlingen in de 1e schoolweek alvast  

te hebben voorbereid op het schoolkamp, 

zijn wij woensdag 12 september, strak in het 

gelid, om 10 uur op de fiets gestapt naar 

Alinghoek in Drouwen. Wij leerkrachten van 

het 1e jaar waren (en zijn nog steeds) erg blij 

dat toch álle leerlingen bij het kennismakings-

kamp aanwezig waren!  Er waren een paar 

leerlingen die ernstig last van heimwee had-

den, maar die waren toch zo dapper om mee 

te gaan en gelukkig hebben ze er geen minuut 

spijt van gehad.  

Ook dit jaar was het weer een erg leuk kamp 

waarin wij de leerlingen, en de leerlingen ons, 

en de leerlingen elkaar beter hebben leren 

kennen. De eerste dag was het meest ver-

moeiend. Eerst de barre fietstocht, daarna 

het groepsverblijf verkennen, om vervolgens 

op de fiets naar de highlandgames te gaan. Na 

deze highlandgames gingen we uit eten bij de 

pizzeria. Donderdag was een leuke dag. Voor-

al attractiepark Drouwenerzand en de disco 

waren erg gezellig. Donderdag ’s avonds tij-

dens de disco zijn er nog een flink aantal col-

lega’s op bezoek geweest om ook even de 

sfeer te proeven en ook zij kregen de indruk 

dat de leerlingen het prima naar hun zin had-

den. Sommige leerlingen waren niet moe te 

krijgen en hebben het ’s nachts lang volgehou-

den, met kletsen en donderjagen. Hierdoor 

hadden wij leerkrachten het ook lang gezellig. 

Hoewel de vooruitzichten niet al te best le-

ken en het ’s morgens vroeg nog regende, 

hebben wij geweldig mooi weer gehad. Een 

zeer geslaagd kamp! 

De eerste weken 

We zijn inmiddels alweer een aantal weken 

flink aan het werk en hebben bijna met alle 

leerlingen een 1e coachingsgesprek gehad, zo-

dat wij als leerkrachten een goed beeld heb-

ben van de leerdoelen waar onze leerlingen de 

komende tijd aan willen werken. Na de herfst-

vakantie beginnen wij dan met het plannen van 

de huisbezoeken. Hierbij is het IOP 

(Individueel Ontwikkelings Plan) van de leer-

ling het belangrijkste onderwerp van gesprek. 

 

Bezoek Muzeval 

In week 42 staat het bezoek aan de Muzeval 

op de planning met op vrijdagavond een prach-

tige voorstelling van ISH met “streetskills” en 

andere kunstige dansvormen. Ter voorberei-

ding hierop gaan wij met onze leerlingen, op 

de fiets, nog een kijkje achter de schermen 

nemen bij de Muzeval. 

 

Leerkrachten van de 1e klassen. 
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ISH in de Muzeval 

Met al dat geklets via telefoon of computer gaat het niet altijd goed. Er ontstaat digitaal ruzie, er wordt 

gepest, gescholden en bedreigd en de zaak loopt zomaar uit de hand. Dat gebeurt buiten schooltijd en 

het gaat ons als school dus eigenlijk weinig aan. Maar de gevolgen zijn de volgende dag op school wel 

merkbaar. Het kost heel veel tijd om de dingen dan uit te zoe-

ken, ruzies op te lossen of voor rechtbank te spelen. Van leren 

is er dan vaak al helemaal geen sprake meer.  Logisch dat wij u 

als ouders/verzorgers oproepen hier uw verantwoordelijkheid 

te nemen en toe te zien op een juist gebruik van internet in het 

algemeen en van chatten in het bijzonder. Verder hebben wij 

de afspraak dat alles aan pesterij, schelden en bedreigingen waar wij mee te maken krijgen, wordt ge-

print en aan de jeugdagent wordt doorgegeven. En die bepaalt of er dan verder werk van gemaakt gaat 

Digitaal Pesten, Schelden en Bedreigen 
Uitnodiging IOP-

gesprekken. 

 

Binnenkort ontvangt 

u van de mentor van 

uw zoon of dochter 

een uitnodiging voor 

het eerste IOP-

gesprek. Besproken 

wordt waar het ko-

mende half jaar spe-

cifiek aan gewerkt 

wordt. 



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

Na de herfstvakantie zullen de eerste leer-
lingen van klas 3 starten met hun maat-
schappelijke stage. Sinds vorig jaar is dit 
een verplicht onderdeel van het schoolpro-
gramma op alle middelbare scholen. Op 
onze school vindt deze stage altijd plaats 
in de derde klas. De maatschappelijke sta-
ge is bedoeld om kennis te maken met 
vrijwilligersorganisaties en het werk wat bij 
die organisaties gebeurd. De leerlingen lo-
pen in totaal 30 uur maatschappelijke sta-
ge. Als ze langer willen kan dat alleen als 
ze dit zelf rechtstreeks regelen met de 
stagegever. Dan worden ze dus vrijwilliger 
bij die club of vereniging. Afhankelijk van 
het werk kan de maatschappelijke stage 
onder schooltijd of daarbuiten plaatsvinden. 
Indien de leerling vrijwilliger blijft bij de 

instelling kan dit natuurlijk alleen in vrije 
tijd. 
In het afgelopen jaar bleken veel van on-
ze leerlingen in staat om zelf hun MaS 
plekje te vinden bij een sportvereniging, 
een buurthuis, een zorginstelling of bij hun 
oude basisschool. Voor de leerlingen die 
dat niet kunnen zijn er rond school enkele 
adressen beschikbaar. De school staat 
immers tussen de sportvelden. 
We hopen dat ook dit jaar de leer-
lingen enthousiast op school komen 
vertellen over hun ervaringen op 
hun MaS adres. 
Wilt u meer informatie over de MaS 
dan kunt u contact opnemen via 
mail:  
rutger.slim@praktijkschool-emmen.nl 

Op woensdag 3 oktober zijn we met een aantal 
vierdejaars leerlingen naar naaimachinehandel 
Vos in Emmen op excursie geweest. We kregen 
daar onder andere een demonstratie: 
Werken met de Lockmachine. 
Met de Lockmachine kun je naden naaien, afwer-
ken en afsnijden in één keer, zoals bij confectiekle-
ding in de winkel. 
Sinds kort hebben we twee moderne Lockmachi-
nes op school die door de leerlingen zelf ingespan-
nen en bediend kunnen worden. 
Naast de demonstratie kreeg elke leerling ook zelf 
de gelegenheid om het gedemonstreerde zelf uit te 
voeren. 
Vol trots dat het iedereen  
lukte, gingen we weer school-
waarts. We gaan de lockma-
chine in de toekomst volop 
gebruiken in de textiellessen. 

Excursie naaimachinehandel Vos 

“Maatschappelijke 

stage  

werkt!!” 

Of u nou warme gevoelens krijgt bij Europa of niet, 
feit is dat wij een mooie subsidie krijgen uit de Eu-
ropees Sociale Fondsen  (ESF) . 
Voor elke leerling van 15 jaar en ouder kunnen we 
wat kosten declareren en dat geld gebruiken we 
o.a. om met kleine groepjes in de praktijkvakken te 
kunnen werken. Verder betalen we een stukje van 
de kosten van de leerlingwerkplaatsen hiervan. 
Het kan zijn dat van uw zoon of dochter een hand-
tekening wordt gevraagd voor de ESF administra-
tie. De subsidie uit Brussel wordt nogal scherp 
gecontroleerd en de handtekening bewijst dat uw 
zoon of dochter daadwerkelijk op school is en 
deelneemt aan activiteiten.  

ESF 

mailto:rutger.slim@praktijkschool-emmen.nl


Onderwijs is een recht waar menig kind in de wereld 
graag gebruik van zou maken, als er maar scholen 
waren. En hier zijn die scholen en hebben leerlingen 
het recht maar ook de plicht om er gebruik van te 
maken.  En die plicht begint ’s ochtends om 5 voor 
half negen. Dan gaat de eerste bel en moeten de 
leerlingen naar het lokaal. Als na een paar minuten 
de tweede bel gaat, moet de leerling  binnen zijn. Zo 
niet dan is hij te laat en moet hij of zij naar de balie 
een briefje halen. Met dat briefje kan de leerling ge-
woon de les in zonder gezeur. De mentor van de 
leerling kijkt regelmatig in de computer naar de te-
laat-komers en neemt zo nodig ook maatregelen. 
Want op tijd komen moet.  
En op school kunnen ze het leren, bij een baas is dat 

te laat! Wat ook goed moet gaan is ziek- en beter-

melden. Ziekmelden doet u als ouders/verzorgers, 

beter melden doet de leerling zelf bij de balie. Daar 

gaat alles in de computer zodat wij een goed over-

zicht houden en dat ook kunnen overleggen aan de 

leerplichtambtenaar.  

Te laat of helemaal niet 

Top van Leveste op bezoek 
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Studiedag 29 oktober 

Voor de leerlingen is de herfstvakantie dit jaar een 
week plus nog een dag. Zij beginnen pas weer op 
dinsdag 30 oktober.  Op maandag 
29 oktober is er voor alle schoolme-
dewerkers een studiedag over 
‘’meldcode 5’’.  We gaan dan leren 
hoe wij eerder kunnen merken dat 
een leerling in de knel zit, wat wij 
moeten doen als we vermoeden dat 
er sprake is van huiselijk geweld, 
met welke instanties wij dan contact 
moeten opnemen en wat de wet in 
die gevallen van ons vraagt. Bureau 
Jeugdzorg  verzorgt in opdracht van 
het ministerie deze studiedag.  
 

Op maandagmiddag 19 november is er ook lesvrij na 

12.30 uur. Dan gaan we als schoolteam o.a. aan de 

slag met onze manier van lesgeven. De manier zoals 

dat vroeger ging: de juf/meester praat en de klas luis-

tert, wil niet echt meer en blijkt bovendien ook niet zo 

leerzaam. De leerlingen moeten zelf aan het werk 

maar hoe regel je dat zonder dat het een zootje 

wordt?  

Donderdag 20 september was het spannend. We kregen hoog bezoek. 
Het bestuur en de directie van de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen en van een 
heleboel verzorgingshuizen kwamen in onze school vergaderen en ook eten.  
Daar moest dus voor gekookt, mooi gedekt en goed opgediend worden. 
Anouk, Alissa, Kimberley, Lars, Tamme en Myron, de leerlingen die daarvoor waren uit-
gekozen, hadden wel wat last van stress en dat werd er niet beter op toen vlak voor tijd 
ook het gas nog uitviel. Toch is alles goed gekomen. 
De dames en heren vonden het echt een diner van klasse en waren onder de indruk van 

de vriendelijke bediening. We kregen nog een mooie bedank toespraak van meneer Een-

hoorn, de burgemeester van Alphen ad Rijn en tot slot een groot applaus.   Weer een 

reden om heel trots te zijn op Praktijkschool Emmen. 

Deze weken zijn de mentoren begonnen met het verzamelen van alle e-mailadressen van ouders/

verzorgers. We zullen binnenkort alle brieven en mededelingen via de mail aan u verzenden. Nu  

krijgt u alles nog op papier; dit is niet goed voor onze portemonnee en ook niet voor het milieu. Het 

is dus van belang dat u regelmatig het betreffende e-mailadres op ingekomen mailtjes checkt. 

 

Naast de email-adressen worden ook de mobiele telefoonnummers van leerlingen verzameld. We 

starten binnenkort met een proef: leerlingen worden via SMS op de hoogte gebracht van bv. plotse-

linge roosterwijzigingen of bijzondere gebeurtenissen. 

Email en mobiele telefoonnummers 
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