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 December 2022 
De PrO-Flevo verschijnt 1x per 
maand. Het doet dienst als 
mededelingenblad voor die maand. 
PrO Almere heeft een website. Hier 
kunt u de PrO Flevo ook vinden. 
Tevens staan hier foto’s en 
verslagen van activiteiten die op 
school gedaan worden. 
www.proalmere.nl 
 
Studiemiddag 
 
Maandag 12 december is er een 
studiemiddag voor de medewerkers 
van PrO Almere. De leerlingen zijn 
vanaf 12.30 uur vrij. Leerlingen die op 
maandag stage lopen gaan naar hun 
stage. 
 
Stageweek 
 
Alle leerlingen van de sector-en 
uitstroomgroepen lopen de week van 
19 tot en met 22 december stage. 
Ze leren hoe het is om een hele week 
te werken en worden hierbij door de 
stagebegeleiders begeleid. 
We wensen alle leerlingen veel succes 
deze week. 
 
Wat doen voor een ander 
 
De week voor de kerstvakantie staat in 
het teken van “iets doen voor een 
ander”. De leerlingen van leerjaar 1 tot 
en met het oriëntatiejaar werken 
tijdens deze lessen samen. Zo maken 
ze bijvoorbeeld op de Tom Poesstraat 
kerstpakketten voor bedrijven die 
geholpen hebben bij stage. 

We wensen alle leerlingen een mooie 
week toe, waarbij ze een ander blij 
kunnen maken. 
 
Schoolfeest 
 
In de laatste week voor de 
kerstvakantie is er voor alle leerlingen 
een schoolfeest. 
Binnenkort volgt er meer informatie. 
 
Kerstvakantie 
 
Vrijdag 23 december tot en met vrijdag 
6 januari is het kerstvakantie en gaan 
we genieten van de feestdagen. 
 
Gastlessen / preventieve lessen 
 
In de schoolgids heeft u kunnen zien 
dat er binnen PrO Almere met 
verschillende organisaties samen 
gewerkt wordt om onze jongeren zo 
goed mogelijk voor te bereiden op de 
toekomst.  
Zo zijn er excursies naar bedrijven en 
instellingen, stages, culturele en sport 
activiteiten. Daarnaast zijn er binnen 
school gastlessen op verschillende 
gebieden. Lessen om 
maatschappelijke onderwerpen 
bespreekbaar te maken of gastlessen 
die preventief bedoeld zijn, zoals de 
lessen van “Tactus”. 
Voor de eerste klassen en de tweede 
klassen die dit vorig jaar niet gehad 
hebben komt “Team-Kim” dit 
schooljaar. 
 “Team Kim”, ervaringsdeskundigen 
die kindermishandeling hebben 
meegemaakt gaan samen met de 
mentor een lessencyclus geven. 
“Stichting Surant”  is binnen school 
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actief met de gastlessen “De Gestolen 
Tijd”, ook een voorlichting van 
ervaringsdeskundigen om te 
voorkomen dat jongeren  in het 
criminele circuit terecht komen.  De 
gastlessen leverden veel positieve 
geluiden op bij leerlingen en docenten.  
 
In het Museum Kunst is leuk 
 
Het was één jaar geleden toen ik het 
schilderij heb gemaakt. Het was een 
opdracht van de meester. Ik had een 
boek open gemaakt zag een vrouw op 
de piano ik vond dat wel leuk, maar 
maakte het op me eigen manier. Ik 
deed er twee dagen over, ik gebruikte 
gemengde kleuren voor al bruin, geel 
en blauw, ieder geval veel kleuren en 
uiteindelijk was het iets moois 
geworden en juf heeft dat ingestuurd 
naar de mevrouw van het museum. 
Het museum heeft de mijne gekozen 
en zo kwam het in het museum te 
hangen.  
  
Hajar Nadir 2B   
 

 
 
Het schilderij is samen met andere 
schilderijen van kunstenaars uit Almere 
tot 4 december te zien in museum 
'Kunst is leuk'. 
Schutterstraat 17, 1315 HA Almere. 
Geopend donderdag vrijdag zaterdag 
en zondag van 13 tot 17 uur. 

Informatie-avonden voor ouders 
 
Maandag 28 en woensdag 30 
november zijn de informatieavonden 
voor ouders van toekomstige 
leerlingen geweest. De avonden waren 
goed bezocht en ouders gingen 
tevreden weg met een goed beeld van 
praktijkonderwijs.  
 
Diner voor IB-ers basisscholen 
 
Regelmatig verzorgen onze leerlingen 
onder begeleiding van docenten en 
onderwijsassistenten bijeenkomsten op 
PrO Almere. 
OP 22 november waren de IB-ers van 
de basisscholen uitgenodigd. Het was 
een goede bijeenkomst met heerlijk 
eten. De leerlingen konden goed laten 
zien wat ze geleerd hebben. 
Binnenkort komen directeuren van 
basisscholen en maken de onder 
begeleiding van onze leerlingen 
kerststukjes en genieten ze van een 
lunch, die door de leerlingen verzorgd 
wordt.  
Dit zijn mooie leermomenten voor onze 
leerlingen, omdat het een echte 
situatie is. 
We zijn trots op onze leerlingen en 
merken dat steeds meer kunnen laten 
zien aan anderen wat de talenten en 
kwaliteiten van onze leerlingen zijn.  
 
Agenda 
 
12/12 Studiemiddag, lln vrij, stage 

lln gaan naar stage 
19/12-22/12 Stageweek 
22/12 Schoolfeest 
23/12-06/01 Kerstvakantie 
11/01  Studiemiddag 
16/01-20/01 Entree examens 
23/01-03/02 Driehoeksgesprekken 

 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
altijd bellen naar de locatie Bachweg, 
Tel nummer: 0365338141. 
 


