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Algemene informatie 
 
Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs 
Om onderwijs te volgen bij het Praktijkonderwijs heeft de leerling een 
toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs nodig. De toelaatbaarheidsverklaring wordt 
afgegeven door het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere.  
 
Procedure tot plaatsing PrO Almere 
Binnen 6 weken nadat de informatie over de leerling (dossier) volledig is, wordt uitsluitsel 
gegeven of een leerling geplaatst gaat/kan worden op PrO Almere (overeenkomstig de 
wettelijke termijn in het kader van Passend Onderwijs). Er kunnen redenen zijn om de termijn 
te verlengen met 4 weken. De termijn van 6 weken gaat lopen op 1 maart voor die leerlingen 
die vóór 1 maart zijn aangemeld.   
 
Plaatsing 
Leerlingen die vóór 1 maart aangemeld zijn en een toelaatbaarheidsverklaring 
praktijkonderwijs krijgen, worden geplaatst. Nieuwe 1e jaars leerlingen krijgen per brief in de 
eerste week van de zomervakantie te horen in welke klas zij worden geplaatst. Daarin staat 
op welke locatie zij komen, wie hun mentor is en wanneer zij moeten beginnen. Tevens 
moeten de leerlingen zelf schoolbenodigdheden aanschaffen (zoals pennen, schriften, 
gymkleding e.d.). 
  
Introductieochtend 
In juni is er een introductie ochtend voor leerlingen die geplaatst worden. Uw zoon/dochter 
krijgt in dat geval nog een uitnodiging. Tijdens deze ochtend zullen introductie lessen 
gevolgd worden op de locatie waar uw zoon/dochter geplaatst wordt. De groep waarin uw 
zoon/dochter die ochtend zit is niet de definitieve klas. 
 
Schoolkosten 
De schoolboeken en licenties voor digitaal lesmateriaal zijn gratis en worden vanuit het 
boekengeld door de regering bekostigd. Naast schoolboeken worden er nog andere kosten 
gemaakt. Dit zijn de vrijwillige schoolkosten. 
De vrijwillige schoolkosten voor een 1e jaars leerling zijn  circa  € 150,00. U ontvangt van 
ons een gespecificeerde lijst van de schoolkosten in de eerste week van de vakantie. Op 
deze lijst kunt u aangeven van welke schoolkosten u gebruik wilt maken. Wij sturen naar 
aanleiding van de opgegeven kosten een factuur. De kosten zijn o.a. voor: excursies, 
schoolkamp, borg kluisje.  
 
Op PrO Almere werken wij met computerondersteunend onderwijs. De leerlingen hebben 
een laptop of tablet nodig om het onderwijs te kunnen volgen. 
 
Website school  
De agenda met belangrijke data en overige informatie is te vinden op onze website 
www.proalmere.nl.  
 
 
 
Bertien Hoek 
directeur                                                                                                                            
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