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Samen een BRUG slaan naar de toekomst
Dat is waar De Brug, school voor praktijkonderwijs, voor staat. Niet voor niets is het logo van de school een brug; de school wil een 
brug slaan tussen haar leerlingen en de maatschappij.  

Onze school bereidt leerlingen voor op het zelfstandig wonen, werken en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Dus eigenlijk: goed burgerschap. 

De Brug is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs. We bereiden leerlingen voor op 
een directe instroom op de arbeidsmarkt. Daarnaast maken we de leerlingen zo zelfstandig mogelijk. Zo kunnen zij in de samenleving 
voor zichzelf zorgen. 

Onze school is sterk praktijkgericht. Dat wil zeggen dat onze leerlingen vooral leren door te doen. Hierbij gaat het niet alleen om kennis 
en praktische vaardigheden. Ook sociale vaardigheden, inzet en zelfstandigheid zijn belangrijk. Alle medewerkers van De Brug zijn heel 
gemotiveerd om uw kind te helpen bij dat leerproces en bij hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Dat lukt alleen als uw kind zich op 
school veilig en gewaardeerd voelt. Daar werken we elke dag aan.

Hans van Gent
Directeur

In deze schoolgids leest u over de manier van werken, de regels en afspraken en andere belangrijke 
informatie. Ook staan de geplande activiteiten in de kalender*. U bent ook altijd welkom om op school

te komen kijken of om vragen te stellen. Wij staan u graag te woord. Meer informatie en een uitgebreide 
schoolgids vindt u op onze website, www.prodebrug.nl. Nieuws en ontwikkelingen van het onderwijs

op onze school kunt u ook volgen via Facebook en Instagram. 
* Indien we door coronamaatregelen hiervan moeten afwijken, brengen wij u op de hoogte.
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De school
De Brug is een bijzondere school door zijn kleinschaligheid.  
Op onze school zitten ongeveer 120 leerlingen. De gemiddelde 
groepsgrootte in het praktijkonderwijs is 14 leerlingen. 
Daardoor is er veel aandacht voor iedereen.  

De leerlingen hebben bij ons ook zelf invloed op wat ze leren.  
We zoeken een juiste balans tussen wat wij aanbieden en wat de 
leerlingen graag willen leren. We maken ons onderwijs uitdagend 
en we stimuleren leerlingen om actief en zelfstandig te leren.  
We willen niet teveel kijken naar wat de leerlingen niet goed 
kunnen. We kijken vooral naar wat leerlingen wel goed kunnen, 
naar hun talenten.  

Ontwikkelingsfases
Binnen de school werken we met ontwikkelingsfases. In elke fase 
staan een aantal competenties centraal. Een competentie is meer 
dan alleen kennis en vaardigheden. Het gaat er vooral om wat de 
leerling met die kennis en vaardigheden doet. De juiste 
werkhouding speelt hierbij ook een belangrijke rol. Het gaat dus 
om weten, kunnen, willen en doen. 

Als de leerling zijn kennis (weten) en vaardigheden (kunnen) met 
de juiste werkhouding (willen) op het juiste moment toepast 
(doen), spreken wij over een competentie. Daarbij richten we ons 
op het gebied van gedrag, sociale en praktische vaardigheden. 

Bij voldoende ontwikkeling en beheersing hiervan, stroomt de 
leerling door naar de volgende fase. Wij doen op deze manier meer 
recht aan de specifieke ontwikkelingsfase van de leerlingen, maar 
ook aan de tempoverschillen tussen leerlingen. 

Hoe zien de fases er uit? 

• Basisfase 
 Deze fase staat in het teken van het aanleren van algemene  
 basisvaardigheden en zelfredzaamheid.

• Voorbereidende fase naar stage 
 In deze fase komen het aanleren van competenties en   
 werknemersvaardigheden aan bod. Deze zijn nodig om  
 succesvol op stage te kunnen gaan. In deze fase krijgen de  
 leerlingen arbeidstraining en gaan ze op werkweek. 

• Stagefase 
 In deze fase loopt de leerling twee tot drie dagen stage in een  
 bedrijf of instelling. De andere dagen gaat de leerling naar school. 

• Uitstroomfase 
 In deze fase werkt de leerling toe 
 naar werk en/of verder leren op 
 het Middelbaar Beroepsonderwijs.
 De leerling loopt drie dagen stage 
 en gaat twee dagen
 naar school.  
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Ons Team
Hieronder ziet u welke mensen er werken binnen onze school. 
Zij zijn bereikbaar via mail. Indien u een medewerker telefonisch 
wenst te spreken, werken wij met een terugbelverzoek.

Directie

• Directeur
 Dhr. Hans van Gent MA   hvangent@prodebrug.nl

• Adjunct-directeur
 Mw. Emely de Louw  edelouw@prodebrug.nl

Administratie  
 Mw. Jolanda Martens   administratie@prodebrug.nl
   Dhr. Henk Teelen

Coördinatoren

• Stagecoördinator
 Dhr. Jacques van der Hee   jvanderhee@prodebrug.nl

• Coördinator onderbouw
 (onderbouwgroep O1, O2 en O3)
 Mw. Marieke van de Water  mvandewater@prodebrug.nl

• Coördinator bovenbouw
 (bovenbouwgroep B1, B2 en B3)
 Dhr. Wouter Gribling   wgribling@prodebrug.nl

• Ondersteuningscoördinator
 Mw. drs. Anouk Rutten   arutten@prodebrug.nl

• Taal- en rekencoördinator
 Mw. Simone Boelen   sboelen@prodebrug.nl
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Ons Team
Hieronder ziet u welke mensen er werken binnen onze school.
Zij zijn bereikbaar via mail.  

Theoriedocenten/Mentor
O1 Dhr. Randolf van Houten rvanhouten@prodebrug.nl
O1/PrO+   Mw. Daniëlle van Eck dvaneck@prodebrug.nl
O2 Mw. Heidi de Graauw    hdegraauw@prodebrug.nl
O3a  Dhr. Kenny van Hal kvanhal@prodebrug.nl
 Mw. Dorethé de Leeuw ddeleeuw@prodebrug.nl
O3b Mw. Mariëtte van der Stam mvanderstam@prodebrug.nl
 Mw. Bettie van Hoesel    bvanhoesel@prodebrug.nl
O3/B1 Mw. Saskia van Hooft svanhooft@prodebrug.nl
            Dhr. Wouter Gribling wgribling@prodebrug.nl 
B2     Mw. Simone Boelen sboelen@prodebrug.nl
B3    Mw. Joanne van Doornmaal jvandoornmaal@prodebrug.nl

Overige theoriedocenten:
Mw. Marieke van de Water mvandewater@prodebrug.nl
Mw. Martine Sietsema  msietsema@prodebrug.nl

Praktijkdocenten
Gym
Dhr. Robbie van Erp     rvanerp@prodebrug.nl
Hout/Groen
Dhr. Jacques van der Hee jvanderhee@prodebrug.nl 
Metaal/Mobiliteit
Dhr. Jan Kraaij jkraaij@prodebrug.nl
Koken/Horeca
Mw. Hannelore van Ooijen  hvanooijen@prodebrug.nl
Mw. Wendy Hoogland   whoogland@prodebrug.nl
Verzorging/Dienstverlening & Zorg
Mw. Guyonne Strijp gstrijp@prodebrug.nl
Detail
Dhr. Wouter Gribling wgribling@prodebrug.nl
Mw. Sacha Peters  speters@prodebrug.nl
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Ons Team
Hieronder ziet u welke mensen er werken binnen onze school. 
Zij zijn bereikbaar via mail.   

Onderwijsondersteunend personeel

• Lerarenondersteuner praktijk en arbeidstrainer
 Dhr. Guus Hogerwerf         ghogerwerf@prodebrug.nl  

• Docentassistent
 Mw. Miryam Sali     msali@prodebrug.nl

• Psycholoog
 Mw. drs. Anouk Rutten arutten@prodebrug.nl

• Assistent facilitair medewerkster:
 Mw. Yvonne Gloudemans ygloudemans@prodebrug.nl

• Conciërge
 Dhr. Andy Vugts   avugts@prodebrug.nl
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Leerlingenzorg en begeleiding 
We volgen de ontwikkeling van de leerling op de voet. Hierbij 
denken we niet alleen aan de leervorderingen, maar ook aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Het laatste is ook zeker van 
belang. Deze ontwikkeling bepaalt namelijk mee hoe de leerling 
maximaal kan functioneren in de maatschappij. 

We blijven deze ontwikkeling steeds volgen. Ook bespreken we 
deze tijdens coachingsgesprekken (mentor/coach – leerling). 
De ontwikkelpunten krijgen binnen het coachingsgesprek een 
duidelijke plaats. In deze coachingsgesprekken zien we een relatie 
tussen: “Wat willen/kunnen we (leraar en leerling) en waar gaan we 

voor (plannen/doen)”. Het doel van coachingsgesprekken is de 
leerlingen te coachen/ begeleiden in hun ontwikkeling.

De afspraken uit het coachingsgesprek voeren we door in het 
individueel ontwikkelingsplan (IOP) van de leerling. We doen dit 
in Presentis (begeleidingssysteem van de leerling). Op deze manier 
zijn coachingsgesprekken een methode om onderwijs op maat 
mogelijk te maken. We betrekken de leerling zo bij hun eigen 
leertraject. Naast coachingsgesprekken zijn er meer 
overlegmomenten om de leerlingenzorg goed te regelen.
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Arbeidstoeleiding en stage
Leerlingen van 15 jaar en ouder kunnen in aanmerking komen 
voor stage als de leerlingen de vereiste basiscompetenties en 
werknemersvaardigheden beheersen. Om deze basiscompetenties 
en werknemersvaardigheden aan te leren of te trainen krijgen de 
leerlingen LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB) en 
(voorbereidende) arbeidstraining. Al in een vroeg stadium (in de 
basisfase) wordt er op de plaatselijke kinderboerderij in een kleine 
groep leerlingen onder leiding van een medewerker van onze 
school kennis gemaakt met de basale werknemersvaardigheden 
en basiscompetenties. Vervolgens onderscheiden we  in de 
‘voorbereidende fase naar stage’ twee soorten arbeidstraining, 
namelijk intern en extern. 
Bij interne arbeidstraining worden vaardigheden en competenties 
geoefend en getraind op school door middel van een opgezette 
productielijn en/of werkzaamheden uit het bedrijfsleven. 
Bij externe arbeidstraining worden vaardigheden getraind en 
geoefend op een bedrijf of instelling onder begeleiding van een 
medewerker van onze school. 

Ook gaan de leerlingen in deze fase op werkweek. In deze week laten 
de leerlingen zien hoe ver ze zijn in de ontwikkeling van hun competenties 
en vaardigheden. We nemen ook een assessment af. Een assessment 
bestaat uit arbeidsproeven, een beroepentest, een sollicitatiegesprek 
en vragenlijsten. Leerlingen kunnen pas op stage als uit het assessment, 
de werkweek en arbeidstraining blijkt dat zij stagegeschikt zijn. 

   

Oriënterende stage
Als de leerlingen op stage gaan, starten ze met twee dagen stage per 
week. Dit noemen wij de oriënterende stage. In overleg met de ouders 
en de leerling zoeken we een stageplaats. Een belangrijk doel van deze 
stage is de kennismaking met een werksituatie buiten school. Dit betekent 
ook andere tijden, personen en regels. Daarnaast is het belangrijk dat de 
leerling zijn voorkeur voor toekomstige werkzaamheden ontdekt. 
De leerling krijgt zicht op zijn/haar talenten en mogelijkheden.

Beroepsgerichte stage
In een beroepsgerichte stage gaan de leerlingen stage lopen bij 
bedrijven die aansluiten bij hun belangstelling en mogelijkheden. 
Deze stage wordt uitgebreid tot drie dagen per week. 

Plaatsingsstage
De beroepsgerichte stage moet uiteindelijk leiden tot een 
plaatsingsstage. Het branchegerichte profiel dat de leerling op 
school volgt, sluit zo nauw mogelijk aan bij de stages. Aan het eind 
van een periode bekijken we of definitieve plaatsing mogelijk is. 
Soms is er subsidie mogelijk voor het bedrijf. 

We bereiden de leerlingen voor op de arbeidsmarkt. We maken ze 
bewust van hun eigen verantwoordelijkheden. Zo kunnen ze zichzelf 
later goed redden. Vanuit de school krijgen de leerlingen een 
stagebegeleider. Hij of zij begeleidt de leerling intensief.
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Doorstroommogelijkheden
Doorstromen naar vmbo
In samenwerking met het Cambium College biedt De Brug de 
PrO/vmbo klas. Deze 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 volgen ze de praktijkvakken van het Praktijkonderwijs. 
In de loop van het traject bekijken we welke keuze de leerling het 
beste kan maken. De leerling stroomt door naar vmbo of naar 
Praktijkonderwijs. Voor het geven van het juiste advies wordt  
gekeken naar de resultaten van de leerling, huiswerkattitude, 
zelfstandigheid, motivatie en het sociaal emotioneel functioneren. 

Entree-onderwijs
De Brug heeft een samenwerkingsovereenkomst met ROC Rivor uit 
Tiel en met AOC Wellant in Houten. Als er leerlingen zijn die de 
mogelijkheden hebben en gemotiveerd zijn om door te leren,  dan 
kunnen zij op De Brug het Entree programma van het ROC/AOC gaan 
volgen. Daarmee kunnen ze dan ook een erkend Entree-diploma 
(eerder niveau 1 diploma ROC/AOC) halen. Belangrijke vakken zijn: 
Nederlands, Rekenen, ICT-vaardigheden en Burgerschap. Ook 
stage en branchegerichte profielen zijn belangrijke onderdelen.
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Gedrags- en kledingcode 
Binnen de school, maar ook daar buiten, houden we ons dagelijks 
allemaal aan een aantal afspraken. Ook houden we ons aan 
bepaalde waarden en normen. Voor de leerlingen is er daarom een 
gedrags- en kledingcode. Zo weet iedereen (leerlingen, docenten 
en ouders) welke afspraken er gelden.

Op onze school is de belangrijkste gedragsregel: 

We hebben respect voor elkaar en voor onze omgeving.

Dat betekent:
1 Wij zijn aardig tegen elkaar
 Geen ruzie maken, niet pesten, geen ongewenste aanrakingen,  
 geen spullen afpakken.
2 Wij praten problemen uit
 Als dat jezelf niet lukt, vraag dan of een docent je kan helpen.
3 Wij zorgen voor een goede werksfeer
 Niet schreeuwen, rustig zijn in het gebouw en in de les.

4 Wij houden ons aan de afspraken
 Op tijd zijn, geen spullen vergeten, geen grof taalgebruik.
5 Wij hebben respect voor elkaar en de omgeving
 Niet roken, geen rommel in en om het gebouw, niets stukmaken.

Op onze school gelden de volgende richtlijnen voor kleding:
1 De kleding die je draagt, is fatsoenlijk
 Geen te diep uitgesneden blouses en truitjes. 
2 De kleding die je draagt, is respectvol
 Geen discriminerende of kwetsende teksten op kleding.
3 Tijdens praktijklessen draag je de juiste werkkleding
 Kleding mag geen gevaar opleveren.

Op onze school gelden de volgende richtlijnen voor uiterlijke verzorging:
1 Je ziet er netjes en verzorgd uit
 Geen lange nagels i.v.m. veiligheid en hygiëne.

Op onze school gelden de volgende richtlijnen voor voeding:
1 De drankjes die je meeneemt, zijn gezond 
     Geen energydrankjes, gekoeld water is verkrijgbaar in de kantine
2  Tijdens de ‘grote’ pauze verkoopt
 de school gezonde producten
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Vakantierooster 
en verlofaanvraag
Vakantierooster
Herfstvakantie  25 oktober t/m 29 oktober 2021 
Kerstvakantie  27 december 2021
    t/m 07 januari 2022 
Voorjaarsvakantie   28 februari 2022 t/m 04 maart 2022 
2e paasdag   18 april 2022 
Meivakantie   25 april t/m 06 mei 2022
Hemelvaart (en dag erna)  26 mei en 27 mei 2022
2e pinksterdag  06 juni 2022
Zomervakantie  25 juli t/m 02 september 2022

Extra vrije dagen (voor leerlingen)
maandag 06 september 2021    
dinsdag 07 september 2021    
maandag 08 november 2021    
maandag 17 januari 2022
maandag 09 mei 2022  
maandag 30 mei 2022
maandag 18 juli 2022 

Verlof
Volgens de leerplichtwet moeten ouder(s)/verzorger(s) er voor 
zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Extra verlof, buiten de 
schoolvakanties, is alleen mogelijk in bijzondere situaties. U kunt 
ervan uitgaan dat zaken waar uw werkgever u verlof voor geeft, 
ook voor uw kind gelden. Voorbeelden zijn: een huwelijk, 
begrafenis, jubileum of bezoek aan de dokter. In zo’n geval neemt 
u contact op met de directie van de school. 

De directie beoordeelt aan de hand van de leerplichtregeling of 
extra verlof mogelijk is. Dit verlof moet u minimaal 2 weken van 
tevoren (als dit kan) schriftelijk aanvragen. Hiervoor kunt u een 
formulier opvragen bij de directie of administratie. Ook kunt u de 
verlofbrief downloaden op onze website www.prodebrug.nl.
U moet bij alle aanvragen, als dit kan, bewijsstukken leveren. 
Bijvoorbeeld: een rouwkaart of uitnodiging.
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Lestijden 
De lestijden binnen onze school zijn:

Les 1  08.20 - 09.10 uur
Les 2  09.10 - 10.00 uur

pauze

Les 3  10.15 - 11.05 uur
Les 4  11.05 - 11.55 uur

lunchpauze

Les 5  12.15 - 13.05 uur
Les 6  13.05 - 13.55 uur

pauze

Les 7  14.10 - 15.00 uur
Les 8  15.00 - 15.50 uur



Onze lunchroom
We nodigen u van harte uit om een bezoekje te brengen aan de lunchroom 
van De Brug. De lunchroom is geopend voor iedereen, die in een mooie 
ambiance voor een leuke prijs culinair verwend wil worden door onze 
enthousiaste leerlingen. Het doel van de lunchroom is dat leerlingen kook- 
en serveerlessen krijgen in een levensechte praktijksituatie. Wilt u ook komen 
genieten van een heerlijke 3-gangen lunch in onze opleidingslunchroom? 

U bent van harte welkom om de sfeer te komen ‘proeven’! 

• Iedere dinsdag en donderdag (tijdens schoolweken) wordt er een
 3 gangen lunchmenu geserveerd, bepaald door het lesprogramma. 

• Aanvang van de lunch is om 12:30 uur. De eindtijd is +/- 13.30 uur.

• Een 3 gangen lunchmenu inclusief dranken kost € 7,50 per persoon.  

• Reserveer wel tijdig, want vol is vol! Reserveren kan via     
 hvanooijen@prodebrug.nl of via 0418-540394.

• Meer informatie staat op onze website www.prodebrug.nl 

U vindt onze lunchroom aan de Sportlaan 2 in Zaltbommel.
Graag tot ziens in onze lunchroom!



Sportlaan 2  I  5301 PX  Zaltbommel  I  0418 - 54 03 94  I  praktijkonderwijs@prodebrug.nl  I  www.prodebrug.nl


