
Nieuwsbrief van de school voor Praktijkonderwijs Pro Stadskanaal

De eerste nieuwsbrief 
van PrO Stadskanaal

Wat gebeurt er allemaal op onze school? Lees er alles 
over in onze nieuwsbrief! De nieuwsbrief verschijnt 5x 
per jaar en staat ook op onze website.

Vaarwel Catamaran, welkom PrO Stadskanaal
De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Praktijkon-
derwijs. Het Praktijkonderwijs staat nu ècht op de kaart. 
Gelukkig wordt het Praktijkonderwijs nu gezien als een 
volwaardige richting in het voortgezet onderwijs. 
Een onderwijsvorm waar leerlingen leren werken met 
hun handen èn met een baan van school afgaan. 

Ook op onze school is er de afgelopen jaren veel veranderd. 
Bij al deze veranderingen past een nieuwe uitstraling. 
Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe naam, een 
nieuw logo en een nieuwe site. Deze werden op 25 januari 
bekendgemaakt. Dat was een groot feest! Zie de foto’s en 
verslagen op www.prostadskanaal.nl 

Hier leer je werken met je handen

Spetterend feest 
met René Becker

Op 25 januari j.l. was het groot feest op onze school 
met een spetterend optreden van René Becker.  
Bekijk de foto’s op www.prostadskanaal.nl!
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Mevrouw Eline Spliethof, 0599-696022
E-mail: e.spliethof@prostadskanaal.nl

De heer B.Wiechers, 0599-696023
E-mail: b.wiechers@prostadskanaal.nl

Iets om trots op te zijn

28 februari: Open Doe Dag 

voor nieuwe leerlingen

19 maart: Studiemiddag

23 april: Nieuwsbrief 2

Agenda

Op dinsdag volgen alle leerlingen van de 
bovenbouw een opleiding die toeleidt naar 
branche-erkende certificaten. 

Hier kunnen ze de volgende certificaten 
halen:
* Veiligheidscertificaat (VCA-B); 
* Lascertificaat; 
* Certificaat  Werken in de Zorg; 
* Certificaat Schoonmaak; 
* Certificaat Detailmedewerker;

* Heftruck Rijbewijs;
* Certificaat Machinaal houtbewerken 
 en banktimmeren;
* Certificaat Onderhoud plantsoen;
* Certificaat Werken in de keuken.

De voorbereidingen op de examens is al in 
volle gang. Dat heeft u vast al gehoord via 
uw zoon of dochter.  We kijken uit naar de 
certificaatuitreiking eind juni. Daar maken 
we natuurlijk een groot feest van! 

Nieuwe opleiding 
op dinsdag
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Aan het woord: Bart Wiechers, 
teamleider onderbouw 
Als teamleider onderbouw is Bart Wiechers 
nauw betrokken bij de veranderingen. 
Hij vertelt er enthousiast over: “De grootste 
verandering is dat we het onderwijs nu 
aanpassen aan de leerling en niet de leerling 
aan het onderwijs. 

Individueel ontwikkelingsplan
Om dat voor elkaar te krijgen, gaan we eerst 
persoonlijk met elke leerling in gesprek. 
We proberen erachter te komen wat de 
leerling zèlf wil en kan. Dat leggen we dan 
samen met de leerling vast in een Individueel 
Ontwikkelingsplan. Leerlingen krijgen zo 

meer invloed op hun eigen onderwijs. 
Dat werkt! Natuurlijk bespreken we alles 
ook met de ouders.”

Wij halen eruit wat erin zit
Bart: “Het mooie van Praktijkonderwijs is dat 
we niet alleen kijken naar cijfers. We vinden 
het net zo belangrijk hoe een leerling zich 
ontwikkelt. Het komende jaar gaan we met 
z’n allen nóg beter ons best doen. We willen 
onderwijs aanbieden waar leerlingen écht 
wat aan hebben. Zodat onze leerlingen later 
een goede burger, buurman en werknemer 
worden. Het allerbelangrijkste is dat we 
er àlles aan gedaan hebben om bij iedere 
leerling eruit te halen wat erin zit!”

Nieuws uit de onderbouw
We zijn goed op weg!

Jeroen: “We zien dat leerlingen zich steeds meer 
betrokken voelen bij onze school. We zijn trots 
op onze leerlingen omdat ze steeds meer 
verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling 
nemen. Wij ondersteunen ze daarbij waar we 
kunnen. We zijn goed op weg!”

Nieuws uit de bovenbouw
Aan het woord: Jeroen Schuitert, 
teamleider bovenbouw 
Ook in de midden- en bovenbouw zijn 
allerlei verandering in gang gezet om het 
onderwijs te verbeteren. Jeroen Schuitert: 
“Het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) 
van de leerling wordt steeds belangrijker. 
We willen dat iedere leerling werk gaat doen 
dat hij of zij leuk vindt èn goed kan. Daar 
werken we via het IOP naar toe!”

Leerlingen hebben nu meer keuze
Jeroen: “Een belangrijke verandering is 
verder dat leerlingen nu veel meer kunnen 
kiezen. Neem bijvoorbeeld de vrijetijd-
activiteiten in het atelier. We vragen eerst 
aan de leerlingen wat ze graag zouden 
willen doen. Vervolgens gaan we dat 
organiseren. Bijna alles is mogelijk: fitness, 
vechtsport, teamsport, dans, schoonheid & 
beauty, toneel, film  en nog veel meer... 
Heel gevarieerd dus!”

Heel belangrijk: de stage
Jeroen: “Wij vinden de stage erg belangrijk.
Zowel de voorbereidende stage in de 
middenbouw als de echte stage in de 
bovenbouw. De begeleiding van de stage is 
nu veel beter geworden. De mentor houdt 
voortdurend contact met het stagebedrijf. 
Ook bezoekt hij de leerling regelmatig op 
het stage-adres. Verder houdt de mentor 
goed bij hoe de leerling zich ontwikkelt en 
bespreekt dat in het stageteam.”

Soms zijn leerlingen nog niet aan een stage 
toe. Voor hen hebben we nu een apart 
programma. Hier werken we aan het 
ontwikkelen van belangrijke stagevaardig-
heden. Al met al zorgen we ervoor dat elke 
leerling stage kan lopen. 

Streven naar beter
Eind 2011 bezocht de inspectie onze school en zij was niet tevreden. Het afgelopen jaar 
heeft onze school daarom hard gewerkt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
De lat moest omhoog en dat is gebeurd ook! Wij denken dat de basis nu bijna op orde is. 
Deze week heeft de onderwijsinspectie weer een bezoek gebracht en zijn alle klassen 
bezocht. Deze keer was de inspectie positief over het klimaat in de klas. Meer structuur en 
taakgerichtheid. Een basis om op verder te bouwen. Ik kijk uit naar het laatste inspectie-
bezoek in december! Eline Spliethof

Keuze vrije tijds besteding: paardrijden


