
Op verzoek van de leerlingenraad hebben 

wij de naam van de school wat aangepast. 

In plaats van praktijkschool Emmen heten 

we vanaf vorige week donderdag nu PRO 

Emmen. Die letters PRO verwijzen natuurlijk 

naar Praktijkonderwijs maar staan ook voor 

Positief, Respectvol en Opgewekt. Want zo 

willen we als school met elkaar zijn. Zo willen 

we als team naar de leerlingen en voor  el-

kaar zijn en zo willen we ook graag dat de 

leerlingen naar elkaar en naar ons zijn. Dat is 

geen droom want de sfeer is op onze school 

al heel erg goed. Er gebeurt natuurlijk bij 

ons ook wel eens wat aan pesten vandalis-

me of verkeerd gedrag. Maar gemiddeld 

scoren wij erg goed als het gaat om rust en 

veiligheid in en rond de school en gaan de 

meesten heel respectvol met elkaar om. Wij 

zijn in dit opzicht trots op uw en onze kin-

deren en dat mag ook wel eens gezegd 

worden. 

Die nieuwe naam vraagt ook om een ander 

logo. Dit is het geworden. Binnenkort staat 

het op onze  

bussen, op de gevel en op de zuilen bij de 

ingang.  

Op vrijdag 11 oktober zijn we met de groepen 2A en 2B naar AREA reiniging geweest voor een rondleiding. 
Hieronder vertellen twee leerlingen wat ze er van vonden: 

Sharona: 
We kwamen daar en toen ging een mevrouw een verhaal vertellen over AREA reiniging. We gingen ook nog een 
soort van spelletje doen en wie er over bleef, die kreeg een cadeautje, een klein containertje. Daarna gingen we 
naar buiten, maar moesten eerst een felgekleurd jasje aan. We gingen naar de loods, waar je in een vrachtwagen 
van AREA reiniging mocht zitten. Dat was wel leuk. Bij de ingang van de stort werden we met z’n allen gewo-
gen. Ook dit was wel leuk. Later moesten we weer terug naar het gebouw, waar nog een klein verhaaltje werd 
verteld en toen gingen we weer terug in de regen whoppaa!!! En met een groepje terug naar school. 

 
 
 
 
 
Brian: 
We zijn vandaag naar AREA reiniging geweest. We moesten er allemaal om half 9 precies zijn. We moesten eerst 
in een grote zaal zitten, waar we uitleg kregen over afval scheiden. Daarna werden er nog een paar vragen ge-
steld. Toen gingen we naar buiten in de regen. We zijn op de weegplaat geweest met z’n allen en bij de asbest-
plaats en binnen bij het chemisch afval. Daarna naar de loods voor de vrachtwagens. Daar wordt alles klaar ge-
maakt en mochten wij in een vrachtwagen zitten. Toen gingen we naar binnen en daarna gingen we weer naar 
school. 
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Herfstvakantie 
21 okt. -  27 okt. 

Studiedag personeel  
20 nov.  

Studiemiddag personeel 
5 dec.  lln. 12.30 uur vrij 

De komende weken: 

 

Area Reiniging 
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Op onze 

school worden 

activiteiten 

mede mogelijk 

gemaakt door 

het ESF. 

Even voorstellen 

 

Mijn naam is Jelte Loode en ben 47 jaar en kom uit 

Emmen.  
Ik ben m.i.v. 16 september begonnen  bij pro Emmen 

om het stage team te komen versterken. 
Ik kom uit het bedrijfsleven en heb tot voor kort 

gewerkt bij een grote kachelspeciaalzaak in Orvelte 
waar ik vooral aan de receptie het merendeel van 

mijn werkzaamheden verrichtte.  

Daarvoor heb ik altijd in de horeca gewerkt, 
(opleiding aan de hotelschool in Groningen), hier heb 

ik in meerdere hotels, campings en recreatieparken 
gewerkt onder andere in Gütersloh (D), Schiedam, 

Rotterdam, Emmen, Zeegse en Borger. De werk-
zaamheden heb ik hier voornamelijk verricht op de 

afdelingen, receptie, reserveringen en huishouding 
in verschillende uiteenlopende functies.  

Hobby’s, tuinieren, lezen, koken en bij mooi weer 
skeeleren en fietsen.  

Op dit moment ben ik nu ongeveer een maand op het 
stage kantoor aan het werk en moet zeggen dat ik 

het enorm naar mijn zin heb en veel, voor mij, nieu-

we leerlingen, ouders en collegae leer kennen.   

Mocht ik u of jullie nog niet hebben gesproken of 

ontmoet,  dan hoop ik een ieder in de nabije toe-
komst een keer de hand te schudden of te ontmoe-

ten tijdens een stage bezoek of telefoongesprek.  

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

Op maandag 30 september was er een “Ladies Night” voor de meiden van de bovenbouw van PRO Emmen. De ladies 
night, waarbij “de deelnemende ladies” verschillende fantastische workshops konden volgen, was de kick off van 
een project waarbij het eigen geluksgevoel, sporten en gezonde voeding centraal staan. 
 
Na een inspirerende opening door de directeur, Dhr. Vastenburg, startte om kwart voor acht de eerste workshop-
ronde. De workshops varieerden van uiterlijke verzorging, zumba en bloemschikken tot gezonde hapjes maken en 
mode & meer.  
Tevreden werd er na de eerste ronde onder het genot van een gezond hapje en drankje bij gekletst in de kantine. 
Om kwart voor negen konden de deelnemers aanschuiven bij de tweede workshop ronde. 
Rond half tien verschenen de dames met gelakte nagels, gevlochten haren, perzikzachte wangen, zweetdruppels van 
de Zumba en opgemaakte pompoenen weer in de kantine. Hier vond  de gratis verloting plaats met spectaculaire 
prijzen. 
Met veel dankbaarheid namen de winnaars de prijzen in ontvangst. De hoofdprijs……….een jaar lang gratis sporten 
bij ‘health club Flex’ in Emmermeer! 
 
Na wat dankwoorden en een groot applaus werd de avond afgesloten met een voldaan gevoel. Alle ladies kregen na 
afloop een goed gevulde goodie bag mee. Goed gevuld met onder andere een glossy tijdschrift, tegoedbonnen voor 
schoonheidsbehandelingen, gezonde versnaperingen en een bidon te gebruiken bij het sporten. 
Voor project-x worden dertien leerlingen benaderd om mee te doen. De namen zijn inmiddels bekend, er wordt nu 
gekeken naar geschikte tijden om samen te komen. Dit vergt wat tijd in verband met stagedagen, schooltijden en 
bezigheden na schooltijd. Het streven is om zo snel mogelijk na de herfstvakantie te starten. 
We kijken als team terug op een zeer geslaagde avond!  

Ladies night 
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. 

Mijn naam is Gideon van Lottum, ik ben 22 jaar en 

woon in het dorpje Valthe. Ik heb de opleiding on-

derwijsassistent afgerond en ik heb een tijdje de 

Pabo gedaan, waar ik helaas door een aantal knie 

operaties en een lange revalidatie periode noodge-

dwongen mee moest stoppen. Nu ben ik werkzaam 

op deze PRO- Emmen school “positief, respect en 

opgewektheid”. Ik ben bezig om binnen de school 

fietstechniek op te zetten, met uiteindelijk het doel 

de opleiding Assistent- fietsenmaker. Verder zal ik 

mijn collega Jan van der Weide assisteren binnen 

de metaaltechniek. 

 De eerste paar weken zijn zeer positief bevallen, 

zowel met de leerlingen als met de collega’s en ik 

kijk uit naar een prettige tijd op deze PRO- Emmen 

school. 

Wij zijn Deborah Oosterhof en Eline Glas. 
Wij studeren orthopedagogiek en voor ons 
afstuderen zijn wij bezig met een onderzoek 
naar vrienden in de klas en het herkennen 
van gevoelens bij de leerlingen zelf en ten 
opzichte van andere leerlingen. Dit onder-
zoek bestaat uit een vragenlijst, die door 
elke leerling uit de eerste en tweede klas 
schriftelijk wordt beantwoord. Het invullen 
van de vragenlijst duurt ongeveer 25min. De 
vragenlijsten zullen anoniem behandeld 
worden. Wij kijken er naar uit!  

Onderzoek 
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In de maand september hadden we 180 te-laat-

komers op school. Soms is dat een leerling die altijd 

op tijd komt, maar nu een lekke band had. Geen 

punt! We registreren dat en de leerling kan zonder 

straf of anderszins naar de les. Maar we hebben ook 

leerlingen die in een maand tijd drie keer of vaker 

te laat komen. Dat kan natuurlijk niet. Wij leiden 

onze leerlingen op voor werk en bij een bedrijf vlieg 

je er uit als je steeds te laat komt. Dat op tijd ko-

men moet dus op school geoefend worden. Onze 

mentoren zijn verplicht om aktie te ondernemen bij 

leerlingen die regelmatig te laat komen. De verlo-

ren tijd inhalen is dan wel het minste wat de leer-

ling te wachten staat. Als schoolteam rekenen we 

op uw instemming en ondersteuning met dit beleid.  

 

Erger nog dan te laat komen is helemaal niet ko-

men. Dat heet schoolverzuim en daar worden de 

scholen in Nederland steeds strenger in. Wij ook.  

Zo  moet  vanaf nu een afspraak bij de tandarts, 

orthodontist of arts of hulpverlener zoveel mogelijk 

na schooltijd worden gemaakt. En als het toch on-

der schooltijd moet, komt de leerling daarvoor en 

daarna gewoon op school. Een hele dag niet naar 

school komen omdat je even naar de huisarts moet 

is gewoon schoolverzuim. Dat  wordt doorgegeven 

als ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambte-

naar.  

Een leerling die ziek is moet door ouders of verzor-

gers worden afgemeld  voor half negen op school 

en stage, de leerling mag dat niet zelf doen! Hij of 

zij  mag en moet zich wel zelf beter melden bij de 

balie als hij/zij weer op school komt.  

Binnenkort moet u als ouders/verzorgers ook een 

verzuimverklaring invullen bij afwezigheid van 

uw kind. Ongeoorloofd schoolverzuim is ontdui-

king van de leerplicht en na een waarschuwing 

staan daar forse boetes op. De leerplichtambte-

naar van de gemeente maakt in zo’n geval proces 

verbaal op en dan volgt er een uitspraak van de 

rechter met of een bekeuring, soms een taakstraf 

en soms allebei. Wij willen dit soort narigheid 

graag voorkomen en vragen u dus dringend om de 

regels goed in de gaten te houden. 

Na ruim 12,5 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs is 
voor mij de pensioengerechtigde leeftijd aangebroken. 
De eerste jaren in het onderwijs waren moeilijke tijden. 
Als assistent metaal was de drang groot om kinderen 
snel en goed te leren werken. Omdat het resultaat niet 
aan je eigen voorwaarden voldoet, kom je met de rug 
tegen de muur te staan en is het leven zwaar. Meestal 
zit de oorsprong van een probleem in jezelf en word je 
gedwongen om eerst naar binnen te kijken. Het heeft 
een poosje geduurd voordat het besef kwam dat een 
goede sfeer, respect en veiligheid belangrijk, zo niet het 
belangrijkste, draagvlak is voor kinderen om zich te kun-
nen ontwikkelen. De laatste jaren ga ik met plezier naar 
school. De sfeer is goed en gezond, misschien moet ik 
wel zeggen uitstekend, maar laat ik mij toch maar be-
scheiden uitdrukken.  
Er is een honger in het team om ieder kind zo goed mo-
gelijk voor te bereiden voor het functioneren in het be-
drijfsleven. Natuurlijk zal ik het onderwijs gaan missen 
en als het straks thuis toch moeilijk blijkt te zijn zal ik 
opnieuw de oorsprong van dit probleem in mijzelf moe-
ten zoeken en oplossen. Verder wens ik PRO Emmen 
een bijzondere mooie en leerzame toekomst toe.  

Afscheid Henk Trul 
U hebt er vast al over gehoord of gelezen: we zijn dit 

schooljaar gestart met het programma Positive Action 

binnen onze school. Uitgangspunt van dit programma is 

dat positieve gedachten leiden tot positieve acties (doen) 

en positieve acties tot positieve gevoelens. Positieve 

gevoelens leiden op hun beurt tot positieve gedachten. 

Het is een programma dat jongeren laat nadenken over 

hoe ze naar zichzelf kijken (zelfbeeld) en hoe dit zelfbeeld 

positiever kan worden door positief te denken en te doen. Want wan-

neer we positief denken en doen, voelen we ons goed over onszelf en er 

is altijd een positieve manier om iets te doen.  

Positive Action komt terug in het lesprogramma (dit schooljaar in de 

onderbouw, volgend schooljaar ook in de bovenbouw) maar ook in het 

schoolklimaat, bijvoorbeeld in de regels die we binnen school hanteren. 

Zo zeggen we niet meer wat we allemaal níet willen en wat er allemaal 

níet mag maar welk gedrag we wél graag willen zien. Bijvoorbeeld: ‘we 

mogen niet te laat komen’ wordt ‘we komen op tijd’.  Daarbij gaan we 

goed gedrag waarderen want alles waar je aandacht aan geeft, groeit. 

Fout gedrag gaan we dan ook zoveel mogelijk negeren maar waar no-

dig, straffen. De hoofdregels daarbij zijn: 1. ‘We behandelen anderen 

zoals we zelf behandeld willen worden’. En 2. ‘Een fijne omgeving maken 

we samen’.      

Doel van Positive Action is om een zo plezierig mogelijk leerklimaat te 

creëren en het beste te halen uit de leerlingen. De te verwachten gevol-

gen zijn onder meer verbeterde schoolprestaties, minder verzuim, min-

der schorsingen, een veiliger schoolklimaat, minder pesten enz.   

Voor de geïnteresseerden onder u: er komt nog een ouderinformatiebij-

eenkomst waarop we u nader zullen informeren over Positive Action 

zodat u wellicht ook thuis deze positieve aanpak kunt gaan toepassen. 

Verder zullen we u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte houden 

van de ontwikkelingen binnen school rond Positive Action.  

POSITIVE ACTION: POSITIEF DENKEN, DOEN EN VOELEN  

Leerplicht is een plicht! 



Daisha, Remon en Anouk zaten in de leerlingenraad,  
Wij hadden in de leerlingenraad gezegd dat de naam veranderd moest worden, de leerlingen schaamde zich voor de 
naam.  
Donderdag 10.10.13 werd de naam: ‘PRO Emmen’. De P staat voor positief, de R voor respect en de O voor opgewekt-
heid.  
Ook hebben wij gezorgd voor de volgende dingen. 

Naam verandering. 
Waterkoeler. 
Drempels bij de kleedkamers. 
Verbetering schoolplein. 

Remon,Daisha, en Anouk moesten voor Radio Drenthe vertellen waarom de naam veranderd is en wat het allemaal bete-
kende. 
Op 10 oktober hadden we de verkiezingen van de nieuwe leerlingenraad en moesten de leerlingen stemmen op de kandi-
daten die zich op hadden gegeven.  Er waren in totaal 30 leerlingen die zich kandidaat hadden gesteld. Op donderdag 
morgen gingen we stemmen. Remon moest alle klassen bij langs om ze per klas te laten stemmen. Trijntje stond bij de 
stemhokjes en ging de stemmen in de doos doen. Aan het einde van de morgen gingen Mevrouw Lambers. Mevrouw    
Boltendal en Anouk de stemmen tellen.  
De eindtelling van de stemmen is geworden. 

Daphne Drenth   5A 
Amine El Arrass  3C 
Yildiray Albostanli  AKA1 
Shabani Rajabu  5D 
Jaquelien Papenhuyzen  4C 
Deisha Eisden   2A 
Yasmina Gerrits  5B 
Gwen Feijen    2D  
Kris Gepken   3B 
Moniek Mink    1A 

 

Het was een super leuke dag ! 
En alles verliep super, ook de leerlingen hadden het super gedaan bij het stemmen. 

Compliment daarvoor !  

Verkiezingen leerlingenraad 

Ouderbijdrage 
P A G I N A  4  

Veel ouders hebben de bijdrage ad 90 euro per kind per leerjaar al naar school overge-
maakt. Mocht dat bij u nog niet het geval zijn, wilt u dat dan alsnog doen. En als u graag 
een betalingsregeling wilt afspreken, wilt u dan even bellen?  Wij doen graag wat ex-
tra’s met alle leerlingen zoals kamp, excursies, feest etc,  maar dat kan alleen als de 
kosten daarvan op zijn minst voor een deel goed worden gemaakt door de ouderbijdra-
ge. We zijn en blijven veruit de goedkoopste school in heel de omgeving  maar rekenen 
dan wel op ieders betaling. Rekening 1345101913 tnv  St Praktijkonderwijs Emmen met 
de vermelding van de naam van de leerling.   

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 

zoeken, 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 geprint en aan de jeugdagent wordt door-

gegeven. En die bepaalt of er dan verder werk (aangifte, vervolging) van gemaakt gaat worden.     

            

Digitaal Pesten, Schelden en Bedreigen 

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


