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Geachte leerlingen en ouders/ verzorgers,
De zomervakantie staat alweer voor de deur. In deze brief staat informatie over de laatste lesdag en een aantal
belangrijke aandachtspunten voor het volgend schooljaar.
Laatste schooldag
Donderdag 25 juni 2015 is de laatste officiële lesdag.
Vrijdag 26 juni zijn de leerlingen vrij in verband met de TT drukte.
De week van 29 juni is een organisatieweek.
Tenzij van tevoren overlegd, hoeven de leerlingen deze week niet op school te komen.
Stage
In de regel gaan tweedejaars leerlingen stagelopen. In eerste instantie is dat intern, d.w.z. binnen de school en
vervolgens (meestal in het derde leerjaar) extern. Vanaf het vierde leerjaar wordt van de leerlingen verwacht
dat ze minimaal 2 dagen stage lopen. Stage is een belangrijk onderdeel in de opleiding en is daarom verplicht.
De school kan hulp bieden bij het vinden van een stageplek, maar het is wenselijk dat de leerlingen zelf een
stageplek zoeken.
Regels
Hieronder worden een aantal schoolregels benoemd waar wij het komend schooljaar opnieuw veel aandacht
aan gaan besteden:
Rookbeleid
Op het schoolterrein is roken verboden.
Afval
Wij vinden het belangrijk dat de omgeving in en rondom school netjes blijft. We gaan er vanuit dat iedereen
het afval in de afvalbakken doet. Uiteraard geldt dit ook voor de toegangswegen.
Vrij
Wanneer de leerlingen vrij zijn, verwachten wij dat ze naar huis gaan. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen
op of vlak bij school blijven “hangen”. In de pauzes zijn de leerlingen in de overblijfruimte of buiten op het
plein.
Sancties
Wanneer een leerling zich niet aan deze regels houdt, moet hij/zij zich melden bij de teamleider van zijn/haar
profiel en volgt een waarschuwingsgesprek. Bij een tweede overtreding volgt een sanctie in de vorm van
corvee na schooltijd.
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Eerste Schooldag
De eerste schooldag van het schooljaar 2015/ 2016 is maandag 17 augustus. De leerlingen van het eerste en
tweede leerjaar worden verwacht om 11.00 uur, de bovenbouwleerlingen om 12.30 uur. De leerlingen krijgen
informatie over hun rooster en er zal een foto van iedere leerling gemaakt worden. Daarnaast wordt van een
ieder verwacht dat ze hun identificatiebewijs en bankpas meenemen. Hier worden kopieën van gemaakt.
De eerste reguliere schooldag is dinsdag 18 augustus.
Schoolkamp eerstejaars leerlingen
De eerstejaars leerlingen gaan donderdag 10 en vrijdag 11 september op kennismakingskamp naar Westdorp.
Nadere informatie volgt.
Kosten excursies/schoolreizen en vrijetijdsbesteding 2015/ 2016
In de schoolgids is een overzicht te vinden betreffende de schoolkosten. De schoolgids wordt op de website
www.proassen.nl geplaatst.
Duurzaamheidscentrum
In het Asserbos aan de Bosrand 2 staat sinds kort het duurzaamheidscentrum. In het duurzaamheidscentrum
hebben wij de beschikking over 3 lokalen. Een aantal groepen van de bovenbouw zal hier lessen gaan volgen.
Daarnaast komen er mogelijkheden met betrekking tot stage en leer-werktrajecten.

Het team van PrO Assen wenst u alvast een hele fijne vakantie

