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31 maart 2021 
De PrO-Flevo-extra verschijnt in de 
week na een persconferentie of 
vaker als er nieuwsberichten zijn. In 
ieder geval 1X per maand. Het doet 
dienst als mededelingenblad voor 
PrO Almere. 
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 

 
Over de afgelopen weken 
 
Een kort bericht over de start nadat we 
als school weer meer open mogen zijn. 
We merken dat veel leerlingen blij zijn 
dat ze weer wat vaker naar school 
mogen komen. De pauzes zijn nog niet 
gezamenlijk in de kantine, maar 
leerlingen kunnen elkaar weer 
ontmoeten tijdens de lessen.  
Het werken in kleine groepen zorgt dat 
er  extra aandacht is voor iedere 
leerling. Even wat meer hulp bij een 
praktijkles, extra uitleg bij de rekenles 
en meer tijd voor een luisterend oor 
van de docent. Het doet leerlingen en 
docenten goed. 
We vinden dat de leerlingen zich goed 
aan de afspraken houden en zijn 
ontzettend trots dat ze ook deze 
verandering weer opgepakt hebben. 
 
Voorlopig zal het rooster onveranderd 
blijven.  
Tot nu toe hebben we geen grote 
aantallen besmettingen op school 
gehad, waardoor bijna alle lessen door 
konden gaan. We hopen dat dit de 
komende weken ook zo blijft. 

Op 13 april is er een persconferentie 
over eventuele aanpassingen van de 
maatregelen die dan op 20 april in 
zullen gaan.  
 

Studiedag en Paasvakantie 
 
Donderdag 1 april hebben alle 
medewerkers een studiedag en is de 
school gsloten. Leerlingen die stage 
hebben op donderdag gaan gewoon 
naar hun stage. Aansluitend is het 
paasvakantie van vrijdag 2 april tot en 
met maandag 5 april. 
 

Projectweek  
 
Van 6 t/m 9 april is er op alle locaties 
een projectweek kunst en cultuur. We 
proberen waar mogelijk en waar de 
maatregelen het toelaten, in elke les 
aandacht te besteden aan het thema 
kunst en cultuur.  
 

Stageweek 
 
Na Pasen, van 6 tot en met 9 april 
lopen de leerlingen van de sector- en 
uitstroomklassen de hele week stage. 
Als het in het stagebedrijf niet mogelijk 
is om de hele week stage te lopen, 
volgen de leerlingen deze week les 
volgens hun normale rooster.  

 
Meivakantie 
 
Maandag 26 april tot en met vrijdag 7 
mei is het meivakantie. De school is 
deze twee weken gesloten.  
 

Afspraken buiten het onderwijs 
 

http://www.proalmere.nl/
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De regels die nu gelden zijn: 
 
-Winkelen mag op afspraak 
 
-Mensen tot en met 26 jaar mogen 
weer samen sporten met het eigen 
team binnen de eigen sportclub 
 
-Contactberoepen zoals kappers, 
masseurs en schoonheidsspecialistes 
mogen weer open 
 
-Er mag 1 persoon per dag op bezoek 
komen. Je mag zelf ook alleen in je 
eentje op bezoek gaan bij iemand 
anders 
 
-Van 22.00 uur ‘s avonds tot 4.30 uur 
’s ochtends geldt een avondklok. Het is 
tijdens de avondklok verboden zonder 
geldige reden op straat te zijn.  
 
Op de site van Rijksoverheid staat alle 
informatie over de maatregelen die de 
regering vastgesteld heeft. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp
en/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/regels-voor-binnen-en-
buiten 
 
Voor alle afspraken geldt dat iedereen 
vanaf 13 jaar 1,5 meter afstand van 
elkaar moet houden als ze niet uit één 
huishouden komen. In het voortgezet 
onderwijs geldt dat voor alle leerlingen, 
ook als ze jonger zijn. 

 
De beslisboom 
 
Als uw zoon/ dochter of iemand anders 
uit het gezin gezondheidsklachten 
heeft zoals hoesten, neusverkouden 
en/of koorts, moet degene met de 
klachten zich laten testen en thuis 
blijven totdat de uitslag bekend is.  
De onderstaande link verwijst naar de 
beslisboom van de ASG. U kunt de 
stappen volgen en hiermee de goede 
beslissing nemen. 

https://www.asg.nl/corona-informatie-
voor-ouders 
 
Bereikbaarheid ’s Heeren Loo 

Vragenuurtje 

’s Heeren Loo geeft drie dagen in de 
week mogelijkheid voor 
ouders/verzorgers om vragen te stellen 
of te overleggen. Dit kan via whatsapp 
of door te bellen met onderstaande 
nummers: 

Maandag: 9.00 uur tot 10.00 uur 
Brenda 06-82518096 
 

Dinsdag: 9.00 uur tot 10.00 uur 
Saskia 06-83147946 
Jane 06-83165289 

Donderdag: 9.00 uur tot 10.00 uur 
Rachida 06-52510729 
 
Wanneer u in een nood/crisissituatie 
zit, kunt u het snelst geholpen worden 
door het nummer van Veilig Thuis: 
0900-2000 (dag en nacht bereikbaar). 

Vragen rondom schoolwerk kunt u het 

beste met de mentor bespreken. 

Vragen? 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
altijd bellen naar de locatie van uw 
zoon/dochter. 
J.S. Bachweg: 0365338141 
Koningsbeltstraat: 0365336194 
Tom Poesstraat: 0365494150 
 

Agenda 
 
01/04 Studiedag, lln zijn vrij, 

stagelln lopen stage 
02/04-05/04 Vrij ivm Pasen 
06/04-09/04 Stageweek voor 

leerlingen die stage lopen 
26/04-07/05 Meivakantie 
13/05-14/05 Vrij ivm Hemelvaart 
24/05 Vrij ivm Pinksteren 
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