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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 
 
Audit Koningsbeltstraat 
 
Op donderdag 10 november is op de 
Koningsbeltstraat een interne audit. 
Tijdens de audit komen medewerkers van 
VO-scholen van de ASG kijken naar hoe 
het onderwijs op PrO Almere gegeven 
wordt. Ze kijken in lessen en op andere 
plekken waar we onderwijs verzorgen en 
hebben gesprekken met leerlingen, 
collega’s en het managementteam. 
Het doel van de audit is niet om te 
beoordelen, maar om van elkaar te leren 
en elkaar te versterken in de verdere 
ontwikkeling van het onderwijs. Aan het 
einde van de dag krijgt het team van de 
Koningsbeltstraat samen met de directie 
een terugkoppeling van de auditoren. 
 
In een volgende PrO Flevo komen de 
bevindingen van de audit terug.   
 
Studiemiddag 
 
Op donderdag 24 november hebben alle 
medewerkers een studiemiddag. De 
lessen vanaf 12.30 uur vervallen. 
Leerlingen die stage lopen op donderdag 
gaan de hele dag naar hun stage. 
 
Voorlichtingsavond voor ouders van 
toekomstige leerlingen 
 
Voor de ouders van leerlingen die in de 
eindgroep van het basisonderwijs zitten, 

organiseren we twee 
voorlichtingsavonden.  
Op maandag 28 november is de 
voorlichtingsavond op de 
Koningsbeltstraat en op woensdag 30 
november wordt de avond op de JS 
Bachweg georganiseerd.  
Beide avonden zijn van 19.00 uur tot 
20.30 uur. 
 
Contactgegevens ouders/verzorgers 
 
Voor ons is het belangrijk om goed in 
contact te kunnen komen met de 
ouders/verzorgers van onze leerlingen. 
We merken dat telefoonnummers of  
emailadressen niet altijd kloppen.  
 
Mocht u een ander telefoonnummer of 
emailadres krijgen, geef dit dan door aan 
onze administratie.  
Dat kan telefonisch naar het nummer 
onderaan deze nieuwsbrief.  
Per mail kunt u wijzingen doorgeven aan 
info@proalmere.asg.nl 
 
Agenda 
 
10/11 Audit Koningsbeltstraat 
24/11 Studiemiddag, lln vrij, stage 

lln gaan naar stage 
12/12 Studiemiddag, lln vrij, stage 

lln gaan naar stage 
19/12-22/12 Stageweek 
22/12 Schoolfeest 
23/12-06/01 Kerstvakantie 
 
 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd 
bellen naar de locatie Bachweg, 
Tel nummer: 0365338141. 

 

http://www.proalmere.nl/

