
PrO-actief 
PRAKTIJKKLAS  
Arrangement van SWV PO de Meierij en De Brug 

Naast ‘plusklas’ DOEN is er ook een praktijkklas ‘PrO-actief’ voor leerlingen die 

leren door te doen! Basisschoolleerlingen zijn actief bezig binnen het PrO 

(praktijkonderwijs). Het doel is om leerlingen ‘meer in hun kracht te zetten’ door 

ze alvast praktisch bezig te laten zijn. Het samenwerkingsverband de Meierij 

regio Bommelerwaard biedt dit arrangement aan in samenwerking met De Brug, 

School voor Praktijkonderwijs in Zaltbommel. 

    

 

 

 

 

 

Praktijkklas PrO-actief 

Leerlingen in het PO (laatste jaar basisonderwijs), waarvan de verwachting is dat 

zij aangewezen zullen zijn op het praktijkonderwijs (inl. PrO+ klas), kunnen in 

aanmerking komen voor de praktijkklas PrO-actief. Iedere donderdagmiddag 

worden er praktijklessen verzorgd, waaraan theorie gekoppeld is. Leren door te 

doen! De leerlingen en ouders maken al in een vroegtijdig stadium kennis met 

het praktijkonderwijs. De praktijkvakken hout, metaal, koken en verzorging 

wisselen elkaar af. Er wordt gewerkt met twee perioden verdeeld over één 

schooljaar.  

 

        

 

Een middag per 

week 

praktijklessen op 

De Brug 

 

Leerlingen ‘in hun 

kracht’ zetten 

 

Praktisch bezig 

zijn 

 

Leren door te 

doen! 

 

Voor leerlingen uit 

groep 7 en 8 

 

DE BRUG  

SCHOOL VOOR 

PRAKTIJKONDERWIJS 

Sportlaan 2 

5301 PX Zaltbommel 

www.prodebrug.nl 

tel: 0418-540394 

 
 

 
 
 



     

Wie zijn betrokken? 

Wendy Hoogland, theorie- en praktijkdocent op De Brug, zal het mentorschap 

op haar nemen. Wendy is wekelijks het vaste gezicht voor de leerlingen, is ook 

aanwezig bij de praktijkles en is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. 

Jacques van der Hee, Jan Kraaij, Hannelore van Ooijen en Guyonne Strijp, 

praktijkdocenten op De Brug, geven de praktijklessen hout, metaal, koken en 

verzorging.  

Annemiek van Warmerdam, trajectondersteuner bij de Meierij regio 

Bommelerwaard, coördineert de instroom van dit arrangement.  

    

Aanmelden 

Basisscholen kunnen contact opnemen met het Samenwerkingsverband de 

Meierij, regio Bommelerwaard. Voordat het kind gaat deelnemen, is er een 

informatieavond voor ouders en scholen.  

PrO-actief 
PRAKTIJKKLAS  
         

 

Inloop tussen 

12.45 en 13.00 

uur. Start van de 

les is om 13.00 

uur. Eindtijd is om 

15.00 uur 

 

Maximaal 10  

leerlingen per 

groep 

 

Ouders regelen 

zelf het vervoer 

 

Deelname is 

kosteloos 

 

2 perioden à 12 

weken per 

schooljaar 

 

SWV 

DE MEIERIJ REGIO 

BOMMELERWAARD 

Wielkamp 1b 

5301 DB Zaltbommel 

tel: 06 18405941 

a.vanwarmerdam@demeierij-po.nl 

 

 


