Januari 2019
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.asg.nl

aan iedereen kunnen vertellen hoe
goed onze leerlingen dat kunnen.
Wij zijn trots dat PrO Almere
uitgekozen is als locatie voor deze
lunch!

Serious Request op PrO Almere
Glazen Huis actie voor Serious
Request
19-12-2018
9.00 – 17.00 uur live radio vanuit PrO
Almere
Mede mogelijk gemaakt door de
Almeerse Omroep Stichting
www.omroepalmere.nl

Het team van PrO Almere wenst u
fijne feestdagen en een gelukkig 2019

Glazen Huis actie op PrO Almere
Op woensdag 19 december
organiseren PrO Almere
(Praktijkonderwijs) en Omroep Almere
een Glazen Huis actie. Van 9.00 tot
17.00 wordt er vanuit de school aan de
Bachweg een radioprogramma
gemaakt, waaraan veel leerlingen en
docenten een bijdrage zullen leveren.
Veel leerlingen zullen op de radio
vertellen over hun talenten en
toekomstdromen. Tijdens deze dag
wordt er niet alleen radio gemaakt, de
leerlingen kunnen ook kiezen uit
verschillende activiteiten.

Kerstvakantie
Maandag 24 december tot en met
vrijdag 4 januari is het kerstvakantie.
Maandag 7 januari starten de lessen
om 10.15 uur.

Kerstlunch ASG
Dit jaar komen de medewerkers van
het servicebureau van de ASG
genieten van een lunch die door onze
leerlingen verzorgd wordt.
De leerlingen van Horeca zijn al volop
bezig met de voorbereidingen door
verschillende gerechtjes te oefenen.
Ook zijn de leerlingen van Groen actief
met het maken van kerststukjes voor
op de tafels. We hopen op een
succesvolle lunch, zodat de gasten

Opbrengst voor Serious Request 2018
Steun aan mensen in conflictgebieden
Elke 2 seconden moet iemand zijn of
haar huis verlaten door conflict of
oorlog. Het gaat om gewone burgers
die slachtoffer zijn van strijd of
onderdrukking in hun land. Sommigen
van hen moeten in een andere regio of
land op zoek naar veiligheid, het
overgrote deel blijft noodgedwongen
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achter en probeert te overleven in
kapotgeschoten huizen, met een
constante dreiging van geweld.

Young Impact verbindt ze. Laat ze
elkaar inspireren.
Samen zetten we iets in beweging,
samen maken we positieve impact.
Stap voor stap.
Grote impact start met een kleine
beweging. Young Impact zet leerlingen
in beweging.

Voor mensen die op de vlucht zijn en
die niet bij vrienden of familie terecht
kunnen, helpt het Rode Kruis met een
dak boven het hoofd. Voor €20 delen
zij dekens, zeilen en matten uit
waarmee een tijdelijk onderdak
gemaakt kan worden. Dit voorkomt dat
mensen volledig onbeschermd in de
buitenlucht moeten overnachten.

De eerste jaars leerlingen gingen met
elkaar in gesprek over wat ze goed
kunnen en wat ze voor een ander
kunnen betekenen.
De derde jaars leerlingen gingen voor
de wijk bedenken wat beter en anders
kan. Daarna zijn de leerlingen aan de
slag gegaan. Ze hebben met elkaar
kerstpakketten gemaakt die ze rond
gaan brengen. Er zijn koekjes
gebakken en er wordt soep uitgedeeld
in de buurt.
Iedereen zet zich deze week in voor
een ander. We zijn trots dat de
leerlingen zo vol overgave aan dit
project werken. Ze laten zien dat ze
het belangrijk vinden iets voor een
ander te doen. We zijn benieuwd naar
de reacties uit de buurt!!

Omroep Almere
Vrijwilligers van Omroep Almere
maken deze dag in technisch opzicht
mogelijk. Omroep Almere is te vinden
via www.OmroepAlmere.nl
De omroep heeft ook een app, die te
downloaden is in de Google Play- en
Apple Appstore.
PrO Almere voor Serious Request
Woensdag 19-12-2018 9.00 – 16.00u,
te volgen via www.OmroepAlmere.nl
en via de app OMROEP ALMERE in
de diverse appstores.
Live vanaf PrO Almere, locatie
Bachweg. Presentatie: Marc Rombout
Actiepagina Serious Request:
https://kominactie.npo3fm.nl/actie/proalmere-steunt-slachtoffersconflictgebieden

Nieuwjaarsbijeenkomst personeel
Maandag 7 januari starten de
medewerkers van PrO met een
nieuwjaarsbijeenkomst.
De lessen beginnen om deze reden
om 10.15 uur.
Voor leerlingen die op maandag stage
lopen start de stage op de normale tijd.

Young Impact op PrO Almere
Deze week is Young Impact op de
Koningsbeltstraat geweest voor een
kick off met de eerste en derde jaars
leerlingen
.
Wat is Young Impact
Young Impact gelooft dat alle jongeren
de wereld positief kunnen veranderen.
Dat zij de energie en het talent hebben
om impact te maken. Impact op
anderen, op de wereld, op henzelf.

Studiemiddag
10 Januari is er een studiemiddag voor
alle medewerkers van PrO Almere. De
leerlingen zijn vanaf 12.30 uur vrij.
Leerlingen die stage lopen op
donderdag gaan naar hun stage.
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gesprek kunnen onder het genot van
een hapje en een drankje.

3-Hoeksgesprekken
In de weken van 14 januari en 25
januari zijn op alle locaties de 3hoeksgesprekken over de resultaten
van de afgelopen periode van uw
zoon/dochter. Daarnaast worden de
doelen voor de komende periode
besproken. Bij het driehoeksgesprek
zijn de leerling, ouder(s)/verzorger(s)
en de leerling aanwezig. Soms wordt
er een deskundige bij het gesprek
uitgenodigd.
Wij verzenden de resultaten en de
uitnodiging op in de week van 7 januari
per brief.
U kunt zich digitaal aanmelden voor de
ouderavond. Mocht u hier geen
mogelijkheden voor hebben, dan kunt
met de mentor het gesprek plannen.

Terugkomavond
We organiseren onze tweede
terugkomavond voor oudleerlingen dit
schooljaar op 29 januari. Leerlingen
die één of twee jaar van school zijn
krijgen hiervoor een schriftelijke
uitnodiging. Daarnaast zijn leerlingen
die langer van school zijn natuurlijk
ook van harte welkom.
Tijdens deze avond zijn er ook
collegae van Mind at Work, Gemeente
Almere en ’s Heerenloo / Arkemeijde
aanwezig aan wie je vragen kunt
stellen over werk, zelfstandig wonen,
financiën of andere vragen waar je
mee zit. Veelal kan een van hen je
verder helpen.

Tevredenheidsonderzoek
Stageweek
Na het 3-hoeksgesprek krijgt u van de
mentor een enquete over de school.
Wij willen u vragen of u deze op school
of thuis in wilt vullen en weer in wilt
leveren. Met de enquete meten we de
tevredenheid van de ouders over de
school.
De resultaten van de enquete worden
in het voorjaar, als ook de
leerlingenquetes afgenomen zijn in de
PrO Flevo vermeld.

Voor veel van de leerlingen uit de
sectorgroepen loopt de eerste
stageperiode richting een afronding.
De meeste van de stages lopen door
tot half februari. Veel leerlingen zullen
na de voorjaarsvakantie starten op een
nieuwe stageplek. Bij een enkele
leerling zal de stage worden verlengd.
28 Januari tot en met 1 februari
hebben de meeste leerlingen een
stageweek.
Gedurende de stageweek lopen de
leerlingen vijf dagen achter elkaar
stage. Het doel van een stageweek is
de leerlingen te laten ervaren wat het
is om vijf dagen achter elkaar stage te
lopen.
In de week voorafgaand aan de
stageweek krijgt uw zoon of dochter
van de stagebegeleider een brief
waarin de spelregels en de afspraken
voor deze week staan vermeld.

Stage-tapas-diner
Donderdag 24 januari gaan onze
leerlingen van horeca en groen weer
een mooi dinerverzorgen voor onze
stagebedrijven.
De leerlingen van groen maken grote
en kleine bloemstukken om de ruimte
gezellig te maken. De leerlingen van
horeca zorgen voor de hapjes, de
drankjes en de bediening. We hopen
dat er weer veel stagebedrijven zullen
zijn, zodat ze ook met elkaar in

Voor de tweede stageperiode vragen
we u om direct nadat uw zoon of
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dochter het stagecontract heeft
ontvangen, dit te ondertekenen en
mee terug te geven aan uw kind.
Zonder stagecontract kan de stage niet
starten.
Ik wens iedereen een fijne stageweek
en een mooie succesvolle nieuwe
stage.
Coos de Smalen
Coördinator stages

Agenda
20/12
21/12
21/12-07/01
07/01
10/01

Kerstgala 20.00-23.00
Brunch 10.00-12.30 uur
Kerstvakantie
Start om 10.15 uur
Studiemiddag, lln vrij
vanaf 12.30 uur. Stagelln
lopen stage
14/01-25/01 Driehoeksgesprekken
24/01
Stagediner
28/01-1/02 Stageweek
29/01
Terugkomavond
oudleerlingen
05/02
Studiedag, alle lln vrij
18/02-22/02 Voorjaarsvakantie
25/02
Open avond Tom
Poesstraat
26/02
Open avond
Koningsbeltstraat
28/02
Open avond Bachweg
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