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PrO KLAS
DEZE KLAS HAALT
het beste uit JOU!
Groeien door succes
te ervaren!
Leren op vmbo-niveau!
	Ontdekken waar jouw
mogelijkheden en
talenten liggen!

SAMEN EEN BRUG SLAAN NAAR DE TOEKOMST
Wat betekent de PrO+ klas?
De PrO+ klas is een traject dat erop gericht is om de leerling te laten
instromen op het vmbo. In de PrO+ klas krijgt de leerling de theorievakken
Nederlands, Rekenen & Wiskunde en Engels op vmbo-niveau, maar wel met
extra begeleiding en ondersteuning. Daarnaast worden de praktijkvakken
van het Praktijkonderwijs gevolgd.
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PrO KLAS

Twijfels over het vervolgonderwijs; Praktijkonderwijs of vmbo...?
Proeven aan Praktijkonderwijs en vmbo...?
De keuze een jaar uitstellen...?

HOE ZIET DE BEGELEIDING ERUIT?
De mentor heeft een belangrijke rol in de PrO+ klas. Hij/zij geeft alle theorievakken,
ondersteunt de leerlingen in de klas met hun vragen en is het aanspreekpunt
voor ouders. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor individuele begeleiding
buiten de klas. Ook de zorgcoördinator is betrokken bij het traject. In nauwe
samenwerking met het vmbo behoort het volgen van een module op het
Cambium College, locatie de Waard, tot de mogelijkheden.
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VERVOLG OP DE PrO KLAS
Gaandeweg het eerste jaar wordt bekeken welke keuze het best gemaakt
kan worden. De leerling stroomt door naar vmbo leerjaar 2 of naar
Praktijkonderwijs leerjaar 2. Voor het geven van het juiste advies wordt
gekeken naar de resultaten van de leerling, huiswerkattitude,
zelfstandigheid, motivatie en het sociaal emotioneel functioneren.

WANNEER WORD JE TOEGELATEN?
Voor de PrO+ klas worden leerlingen toegelaten, die een PrO-advies/beschikking
krijgen en waarbij er een reële kans is dat deze leerlingen na een extra jaar met
begeleiding kunnen doorstromen naar het vmbo.

MELD JE
NU AAN!
Bij Martine Sietsema via
msietsema@prodebrug.nl
Of bel voor een vrijblijvende afspraak
De PrO+ klas wordt mede mogelijk gemaakt door
de samenwerking met het Cambium College.

(0418) 54 03 94. Wil je meer informatie?
Kijk dan op www.prodebrug.nl.

