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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 
De medewerkers van PrO Almere 
hebben op woensdag 11 januari een 
studiemiddag. De leerlingen zijn vanaf 
12.30 uur vrij. Leerlingen die op 
woensdag stage lopen gaan naar hun 
stage. 
 
Iets doen voor een ander 
De week voor de kerstvakantie stond 
in het teken van “iets doen voor een 
ander”. We kijken terug op een 
geslaagde en succesvolle week, op 
alle locaties. We sluiten de week af 
met voor alle leerlingen een mooi 
schoolfeest.  
 
Procedure lesuitval  
Bij ons is er in de MR een vraag 
gekomen van ouders over de 
roosterwijzigingen die gemaakt 
worden. Er heerste namelijk 
onduidelijkheid bij ouders over de 
stappen die er genomen worden bij 
lesuitval. Hieronder leggen we onze 
procedure uit.   
Er zijn op elke locatie collega’s die de 
dagroosters maken.  
Als een docent vrij is door (bijzonder) 
verlof, dan kunnen wij vooruit plannen 
en een rooster maken. Dit zorgt ervoor 

dat leerlingen van tevoren op school 
kunnen worden ingelicht.  
Echter zijn er ook wel eens zieke 
collega’s. De collega’s van het 
dagrooster krijgen dan ‘s morgens van 
hun teamleider de melding dat er 
geroosterd moet worden voor die dag.  
Bij meerdere afwezige docenten moet 
er helaas wel eens een klas (eerder) 
naar huis.  
Er wordt dan gekeken welke klassen er 
al meerdere keren naar huis zijn 
gestuurd.  
Daarna wordt een afweging gemaakt 
welke klas er naar huis moet. Het kan 
dus ook zijn dat de klas van uw zoon/ 
dochter vrij krijgt, terwijl hun docent wel 
aanwezig is.  
We doen er met alle collega’s zoveel 
mogelijk aan om de uitval te 
voorkomen, maar helaas is dit niet 
altijd haalbaar.  
 
Het team van PrO Almere wenst u fijne 
feestdagen en een heel goed 2023! 
 

 
 
Agenda 
 
11/01  Studiemiddag 
16/01-20/01 Entree examens 
23/01-03/02 Driehoeksgesprekken 
16/01-20/01 Entree examens  

(luisteren en lezen)  
27/01  Einde eerste 

stageperiode  
 

http://www.proalmere.nl/

