Wij doen wat werkt!

WELKOM OP HET
PRO33COLLEGE
MINI SCHOOLGIDS
2021-2022

2

MINI SCHOOLGIDS 2021-2022

MINI SCHOOLGIDS 2021-2022

WELKOM IN SCHOOLJAAR 2021-2022

INHOUD
• Hoe ziet het onderwijs eruit?

4

• Hoe ziet een schooljaar eruit?

6

• Hoe ziet een lesdag eruit?

8

• Welke schoolspullen heb je nodig?

9

• Hoe gaan we met elkaar om?

10

• Wat moet je verder weten?

12

• Vakanties en roostervrije dagen

14

• Overige informatie

15

Welkom in schooljaar 2021-2022.
We zijn blij dat je op onze school zit.
We doen onze uiterste best om je
goed en leuk onderwijs te bieden. We
willen samen met jou en je ouder(s)/
verzorger(s) je talenten ontdekken.
Zodat jij je het beste kunt ontwikkelen. Op het PRO33college sta
je er niet alleen voor, we trekken
samen het schooljaar door.
WE DOEN WAT WERKT
Op het PRO33college DOEN WE
WAT WERKT. Ook als er door de
corona zaken anders gaan. Samen met
je mentor maak je een lesprogramma
dat zo goed mogelijk bij je past: lessen
op school, lessen op de sportaccommodatie, thuisonderwijs, stagelopen.

LEESWIJZER
In deze mini gids kun je alle belangrijke dingen over het PRO33college
vinden. Het is geschreven voor
jullie, de leerlingen. Je ouder(s)/
verzorger(s) kunnen natuurlijk ook
meelezen. We wensen je dit schooljaar heel veel succes en plezier.
Namens het PRO33college-team,
Mevr. L. van den Berg,
vestigingsdirecteur
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HOE ZIET HET
ONDERWIJS
ERUIT?
In de onderbouw maak je
kennis met allerlei vakken
en richtingen. In klas 2
kies je een profiel en een
sector. Na klas 3 maak je een
keuze welke richting je wil
uitstromen. In de bovenbouw bereid je je voor op
je uitstroombestemming.
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ONTMOETEN
In de onderbouw volg je
theorievakken zoals Nederlands,
rekenen, Engels, burgerschap.
Je krijgt praktijkvakken om te
ontdekken wat je leuk vindt om te
doen en wat je goed kunt. Lessen
techniek, verzorging, dienstverlening, horeca en groen. Er zijn
lessen bewegingsonderwijs,
beeldende vorming en je doet mee
met de Mix & Match lessen.
Je krijgt LOB (loopbaanoriëntatie) en je gaat op excursie naar
bedrijven.

ONTDEKKEN
In leerjaar 3 ga je stagelopen buiten
school. Je wordt daarbij geholpen.
Aan het eind van klas 3 mag je 2 dagen
stagelopen. Je leeftijd is wel belangrijk, je moet 14 jaar en 9 maanden oud
zijn om met stage buiten de school te
beginnen. In klas 3 maak je de keuze
voor je beroepsrichting. Samen met je
ouder(s)/verzorger(s) en mentor stel
je dit vast. Je krijgt een Ontwikkelperspectief (OPP) met het niveau waarin
je denkt uit te stromen, en waarin
staat welke begeleiding bij je past.

Aan het eind van het tweede jaar
maak je samen met ouder(s)/
verzorger(s) een keuze of je verder
gaat in de sector Zorg & Dienstverlening of in de sector Techniek &
Logistiek.
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ONTWIKKELEN
In leerjaar 4 en 5, dit is de bovenbouw,
is leren in de praktijk het belangrijkste. Stage en branchegerichte
cursussen helpen je om een goede
werknemer te worden. Theorielessen
helpen je om een goede burger te
worden. Als je doorgaat naar het MBO,
word je daarop voorbereid. In leerjaar
4 en 5 lopen de meeste leerlingen
3 dagen per week stage.
Aan het eind van leerjaar 5 doe je
examen. Dat bestaat uit een praktijkexamen en uit een examengesprek.
Je mag aan het examen meedoen als
jouw kwalificatiedossier op orde is.
Als je slaagt voor je examen, verlaat je
de school met het diploma praktijkonderwijs. Kun je geen examen doen,
dan krijg je een verklaring praktijkonderwijs. Je gaat daarna werken of naar
het MBO onderwijs (Entree).
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HOE ZIET EEN SCHOOLJAAR
ERUIT?
Het schooljaar is verdeeld in 5 periodes, met tussendoor
de vakanties. Voor elke periode krijg je een rooster.
Dat rooster kun je in de UNTIS-app vinden, op je telefoon.
Als er iets verandert in het rooster, komt dat in UNTIS.
Kijk ’s ochtends altijd eerst in je UNTIS-app.
Elke laatste week voor een vakantie is een PRO33week.
We sluiten daarin de periode af met gesprekken; een
coaching gesprek of een portfoliogesprek. Verder zijn
er gezellige en leerzame activiteiten met je klas en met
andere klassen.

De mentor
of de
PRO33coach
helpen je verder

BEKIJK JE VORDERINGEN
IN PRESENTIS
Alles wat je wilt leren en wat je
geleerd hebt, zetten we in Presentis.
Dat is ons leerlingvolgsysteem.
Je hebt een eigen inlogcode en kunt
lezen wat je cijfers en resultaten zijn.
Je aanwezigheid kun je erin terugzien,
maar ook aan welke doelen je werkt.
Je ouder(s)/verzorger(s) hebben ook
rechten om binnen dit systeem jouw
successen te volgen.

spreekuur op school. Zit je niet goed
in je vel? De brugfunctionaris van
het wijkteam of de jongerenwerker
maken tijd voor jou als je wilt praten.
Als het thuis langere tijd echt niet
goed gaat, volgen we het Protocol
Meldcode.

BEGELEIDING OP MAAT
Op het PRO33college krijg je veel
aandacht. Je MENTOR is de belangrijkste persoon waar je mee te maken
hebt. Voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) is hij of zij het eerste aanspreekpunt. Als jouw ouder(s)/verzorger(s)
de mentor willen spreken, kunnen zij
via de HOY app contact zoeken met de
mentor. De mentor neemt dan contact
op om een afspraak te maken.

Gebeurt er iets vervelends op school?
Dan los je het eerst op school op.
Samen met je mentor. Natuurlijk
bespreek je het daarna ook thuis.
Je ouder(s)/verzorger(s) en hulpverlener(s) zijn welkom op school om je
problemen te bespreken. Andere familieleden of vrienden, komen alleen
mee naar school als dat met de mentor
of schoolleiding zo afgesproken is.
We houden rekening met je leeftijd.
Als je 16 jaar of ouder bent, dan bepaal
je zelf wat je met je ouder(s)/verzorger(s) wilt delen. School heeft daarin
wel een eigen verantwoordelijkheid
en betrekt ouder(s)/verzorger(s) als
we het nodig vinden.

Soms is er meer hulp nodig.
De mentor of de PRO33coach helpen
je verder. Er zijn op school ook
andere mensen aan wie je je vragen
kunt stellen. De jeugdarts houdt

Word je op school gepest? Praat erover
met je mentor. Pestgedrag staan we
niet toe. We willen een veilige school
zijn, met respect voor elkaar.
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HOE ZIET EEN LESDAG ERUIT?
De eerste les begint om 8:30 uur. Je zorgt
ervoor dat je op dat tijdstip in het lokaal bent.
Om je te waarschuwen gaat de eerste bel om
8:25 uur. Op tijd komen is belangrijk.
Je start de schooldag in je mentorgroep.
Van 8:30 tot 9:00 uur begin je de dag samen
met je klas en de mentor. We noemen dit
SCRUM. Het rooster wordt besproken en
het nieuws van die dag. Je bespreekt ook je
leerdoelen. Daarna volg je je lesrooster zoals
het in de UNTIS-app staat.
Een lesuur duurt 45 minuten.
De meeste lessen bestaan uit 2 lesuren.
Zo’n blokuur duurt 90 minuten.
In de pauze mag je naar de aula of naar
buiten. Ook in de pauzes houd je je aan
de schoolregels.
Na het 7de lesuur 14:15 uur beginnen
de Mix en Match lessen. Dit zijn
keuze lessen waarvoor je je moet
inschrijven.

De lestijd
en zien er
zo uit:
1e uur 0
8:3
2e uur 0 0 – 09:00 uur
9:00 – 09
:45
3e uur 0
9:45 – 10:3 uur
0 uur
Pauze 10
:3
4e uur 10 0 – 10:45 uur
:4
5e uur 11 5 – 11:30 uur
:30 – 12:15
uur
Pauze 12
:1
6e uur 12 5 – 12:45 uur
:4
7e uur 13 5 – 13:30 uur
:30 – 14:15
uur
8e uur 14
:1
9e uur 14 5 – 14:45 uur
:4
10e uur 15 5 – 15:15 uur
:15 – 15:45
uur

WELKE SCHOOLSPULLEN
HEB JE NODIG?
• Lesboeken, werkboeken en werkkleding
krijg je van school.
• Laptop (zelf aan te schaffen of met behulp
van school)
• Stevige rugzak
• Etui: blauwe, zwarte en rode pen.
Grijs potlood, markeerstift, kleurpotloden,
schaar, puntenslijper, gum en prittstift.
• GEEN schriften
• Oordopjes
• Gymkleren
• Sporthoofddoek
Ben je per ongeluk je gymspullen vergeten,
dan kun je schoolkleding gebruiken.
Je levert een borg in bij de gymleraar en krijgt
dan spullen van school.
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HOE GAAN WIJ MET ELKAAR OM,
WAT ZIJN DE REGELS? Coronaproof?

• In de pauze zijn de toiletten bij de praktijklokalen niet beschikbaar.
• Na schooltijd, na 14:15 uur, mag je rustig in de aula beneden
wachten of buiten op het plein.
• Je mag in de chillroom zijn met toestemming van je mentor.

Iedereen wil graag dat het gezellig en veilig is op school. We hebben daarom
respect voor elkaar en houden ons aan de 3 basisregels. Deze basisregels
gelden ook op het schoolplein. Het schoolplein is voor ons allemaal.
Regelmatig komen er op school gasten van buurtorganisatie Het Huis
van Bartels. Zij verzorgen activiteiten in de kas of in de aula. We houden
rekening met onze gasten.
WIJ GAAN RESPECTVOL MET ELKAAR OM
• Wij luisteren naar elkaar.
• We lopen rustig door de school.
• Wij houden rekening met elkaar.
- Wat heeft de leerling nodig?
- Wat heeft je klasgenoot nodig?
- Wat heeft de docent nodig?
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WIJ ZIJN EEN GEZONDE SCHOOL
• We zijn een energiedrankvrije school. Ziet een docent
een energiedrankje dan wordt deze ingenomen.
• Het plein is rookvrij.
• We motiveren elkaar om gezond te eten.
WIJ ZIJN OP DE JUISTE PLAATS
• Je let goed op de looproutes in de school.
• Na de eerste bel loop je naar het lokaal waar je les hebt.
• Tijdens de les blijf je in het lokaal.
• Klas 1 en 2 blijven tijdens pauzes op school.
• Bovenbouwleerlingen mogen in de GROTE pauze van het plein.

OVERIGE BELEEFDHEIDSAFSPRAKEN
• In de klas doe je je pet af.
• Je jas hang je aan de kapstok of stop je in je kluisje, voordat je
de klas in komt.
• Mobiele telefoons: klas 1, 2 en 3: je mobiel is onder lestijd in
het mobielhotel of in je kluisje. Klas 4 en 5 maken afspraken
met de lesgever. Je concentreert je op je les.
• Kauwgom doe je in de prullenbak, voordat de les begint.
• We houden onze school netjes; je ruimt je eigen rommel op.
• Deze beleefdheidsafspraken komen overeen met de competenties
waar je ook tijdens je stage en je werk aan moet voldoen.

GEZONDE SCHOOL
PRO33college is een gezonde school. Energiedrank laat je dus thuis. In de lunchpauze
kun je voor een vast bedrag een gezonde snack kopen. In de ochtend is er een klein
(gratis) ontbijt in de aula beneden. Als je goed eet, kun je je beter concentreren. Fruit
en water zijn gratis beschikbaar. Roken doe je op de rookplek buiten op het schoolplein, als je ouder(s)/verzorger(s) dit ook toestaan. Alcoholgebruik is niet toegestaan.
Bij gebruik van drugs schakelen we altijd je ouder(s)/verzorger(s) en de wijkagent in.
Op het pannaveldje mag je voetballen. Je kunt een voetbal van school lenen als je een
borg betaalt. Als je de bal weer inlevert, krijg je die terug.
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WAT MOET JE VERDER WETEN?
ZIEK EN BETER MELDEN
Ben je ziek of kun je niet naar school komen? Dan moeten
je ouder(s)/verzorger(s) dat tussen 8:00 en 8:30 uur
telefonisch aan school doorgeven via telefoonnummer:
(033) 4722165, of via het formulier op de HOY app.
Als je niet naar je stage kunt, bel je zelf je stage af.
Je ouder(s)/verzorger(s) bellen dan de school tussen 8:00 en
8:30 uur via telefoonnummer: (033) 4722165, of via het
formulier op de HOY app. Als je je beter voelt en weer naar
je stage kunt, laat het dan ook aan je mentor weten.
Als je ziek op school wordt, bespreek je met je mentor
of je naar huis mag. Als je ziek naar huis gaat, moeten je
ouder(s)/verzorger(s) altijd naar school bellen om te
melden dat je thuis bent aangekomen.

TE LAAT EN VERZUIM
Je komt op tijd op school. Ben je te laat,
dan haal je een groene kaart op bij de
conciërge(s). Zonder kaart kun je de les
niet in. De school houdt het verzuim
bij. Kom je vaak te laat, dan laten we
je ouder(s)/verzorger(s) dat weten. Je
ouder(s)/verzorger(s) kunnen dit ook
zien in Presentis. Blijft op tijd komen
een probleem, dan schakelen we de
leerplichtambtenaar in.

VERLOF
Voor speciale gelegenheden kun je vrij
vragen. Vraag op tijd verlof aan door
een formulier in te vullen. Dit formulier ligt bij het secretariaat. Of je vult
het in via de HOY app. Afspraken bij de
ortho, gemeente, fysio enz. probeer je
zoveel mogelijk buiten schooltijden
en stage te maken. Valt de afspraak
toch onder lestijd, dan hebben we een
bewijs van de afspraak nodig.

MEDICIJNEN
Als je medicijnen gebruikt, vul je
daarvoor je medisch paspoort in.
Dit paspoort bespreek je samen met
je ouder(s)/verzorger(s) en de mentor.
School geeft geen medicijnen aan leerlingen. Ook geen paracetamol. Is het
nodig dat school medicatie uitgeeft,
dan moeten de papieren daarvoor
ingevuld zijn.
FIETSENSTALLING
De fietsenstalling is bij de ingang
van het schoolplein. Zet je fiets op de
juiste plaats in de stalling en ALTIJD
op slot. Zo zorg je goed voor je spullen.
Fietsen die niet op slot staan, worden
verwijderd en kunnen na 15:00 uur
van diezelfde dag opgehaald worden.
Er is een speciaal vak voor scooters.
Alleen leerlingen met een scooterrijbewijs mogen met een scooter op
school komen.

WIE IS WIE?

KLUISJE
Alle leerlingen hebben bij ons op
school een kluisje. Het kluisje heeft
een 4-cijferig slot. Je kiest hiervoor
zelf een 4-cijferig nummer.
Om te voorkomen dat er ongewenste
spullen op school bewaard worden,
controleren we de kluisjes.
ALTIJD OP DE HOOGTE VAN
ACTUELE INFORMATIE
• Elke schoolperiode ontvang je 2x
een nieuwsbrief, per post of via de
HOY app.
• Alle nieuwsberichten verschijnen
ook op onze website
www.pro33college.nl
• Het laatste nieuws kun je ook
volgen op Facebook, Instagram
en de HOY app.
• Twee keer per jaar heb je met je
ouder(s)/verzorger(s) een portfoliogesprek met je mentor over hoe het
met jou op school gaat.
• Ook zijn er ouderactiviteiten en
ouderbijeenkomsten.
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SCHOOLGIDS
Wil je meer weten? Kijk voor de
schoolgids op www.pro33college.nl.

VAKANTIES EN ROOSTERVRIJE
DAGEN 2021-2022
Start schooljaar: DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021
HERFSTVAKANTIE
18 t/m 22 oktober 2021
KERSTVAKANTIE
27 dec 2021 t/m 7 jan 2022
VOORJAARSVAKANTIE
28 febr t/m 4 maart 2022
GOEDE VRIJDAG
15 apr 2022
2e PAASDAG
18 apr 2022
MEIVAKANTIE
27 apr t/m 6 mei 2022
HEMELVAART
26 en 27 mei 2022

2e PINKSTERDAG
6 juni 2022
ZOMERVAKANTIE
11 juli t/m 19 aug 202
ROOSTERVRIJ
30 augustus 2021
9 november 2021
10 januari 2022
24 mei 2022
25 mei 2022
4 juli 2022
8 juli 2022

PRO33COLLEGE
Als leerling sta je ingeschreven bij
Accent (Meerwegen scholengroep)
of Trivium College (Onderwijsgroep
Amersfoort). Sinds 2018 vormen zij
samen PRO33college.
ROL VAN LEERLINGEN
Leerlingen zijn belangrijk op school.
Leerlingen in de leerlingenraad vertegenwoordigen de klas en de belangen
van de leerlingen.
ALT
Samen zetten we ons in voor een
goede sfeer. Leerlingen kunnen
meedoen aan de ALT. (algemeen
leerling toezicht). Je krijgt een training voor beveiliger en mediator. Je
houdt mede toezicht bij pauzes en bij
schoolactiviteiten.
FEESTEN
PRO33college wil verbinden. We doen
op een school-eigen manier mee

aan de belangrijke feestdagen. Ook
hebben we gezellige activiteiten met
leerlingen: schoolfeest, sportdag,
spelletjesdagen, excursies, feestelijke
diploma-uitreiking.
BIJ WIE KAN JE TERECHT?
Mw. L van den Berg
Vestigingsdirecteur
Dhr. G. Spoelder
Afdelingsleider onderbouw
Mw. G. Niemeijer
Afdelingsleider bovenbouw
Mw. S. Jongsma & Mw. Y. Boekhout
Secretariaat
Dhr. F. Serhalawan & Dhr. G. Nicasia
Conciërges
Mw. S. Gilkes & Mw. M. de Bruin
Zorgcoördinatoren
Mw. J. Stokman
PRO33coach
Dhr. A. Koster
Voorzitter MR (themaraad)
Mw. L. Blokpoel
Jongerenwerker
Mw. S. Kindt
Brugfunctionaris
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CONTACTGEGEVENS
PRO33college
Wiekslag 50
3815 GS Amersfoort
E: info@pro33college.nl
W: www.pro33college.nl
T: (033) 472 21 65 / (033) 445 03 33

PRO33college voor openbaar en
christelijk onderwijs, mogelijk
gemaakt door Trivium College en
Accent Praktijkonderwijs.

