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Een nieuw schooljaar is aangebroken. Een jaar 

vol nieuwe kansen om te leren en ontwikkelen. 

Voor jullie en voor onze school. We hebben een 

nieuwe naam en een nieuw onderwijsconcept. 

We gaan als één school verder onder de naam 

PRO33college.

Bij ons op school is iedereen een VIP! In de lessen doen we wat voor jou werkt. Als het 

nodig is, gaan we op zoek naar jouw ‘aan’ knop. Waar word jij nieuwsgierig van? Wat wil 

je leren? Wat geeft je zelfvertrouwen? Het zijn allemaal vragen die je helpen te ontdek-

ken wat jouw motivatie is om te leren en groeien. 

We vinden het belangrijk dat je je thuisvoelt op school. Iedereen is anders en we  

respecteren elkaar. Ons team heeft veel tijd en aandacht voor alle leerlingen. Van jou 

vragen we dat je je best doet. Samen met de andere leerlingen, de docenten, het hele 

team en de (stage)bedrijven werken we eraan om mooie dingen te leren en bereiken. 

Het komend schooljaar gaan we dat verder uitbreiden door Leerlabs te creëren. Dat  

zijn bedrijven die in en om onze school samen met leerlingen ideeën uitwerken en 

ontwikkelen. Jij bent daar onmisbaar in!

In deze gids vind je informatie die voor jou en je ouder(s)* handig is. Wil je meer 

weten? Kijk dan op www.pro33college.nl voor de uitgebreide schoolgids.

We wensen je dit schooljaar heel veel succes en plezier!

* Waar ouder(s) staat kun je ook verzorger(s) lezen 

Iedereen  een VIP!
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Het onderwijs in het kort
Als je bij PRO33college begint, start je in de onderbouw (leerjaar 1 & 2). De mentor is 

de belangrijkste coach voor jou. In de mentorgroep leer je plannen, organiseren en 

omgaan met jezelf en de ander. De mentorgroep is jouw basis op school. In die eerste 

twee leerjaren krijg je in de ochtend AVO-lessen als Nederlands, Engels, mens & 

maatschappij en rekenen. Daarnaast ga je de verschillende praktijkvakken uitproberen 

om te kijken wat je leuk vindt en goed kunt. Stagelopen hoort ook bij jouw opleiding. 

Je eerste stage loop je op school bij At your service. Ook besteden we veel aandacht aan 

LOB-lessen (loopbaanoriëntatie) waarin je onderzoekt welke vakrichting het beste bij 

je past. Zo kun je aan het eind van het tweede jaar een goede keuze maken uit onze 

twee opleidingsrichtingen: Zorg & Dienstverlening óf Techniek & Logistiek. Je gaat in 

het derde jaar (middenbouw) stage lopen buiten de school. Eerst met een begeleider 

en later alleen. Daar groei je in je eigen tempo naar toe.  En natuurlijk krijg je sport- en 

creativiteitslessen en doe je met je klas veel leuke, leerzame activiteiten. 

In leerjaar 4 & 5 (bovenbouw) ga je aan de slag met de uitstroomrichting die je gekozen 

hebt: LEREN óf WERKEN. Je kunt in die periode verschillende cursussen doen waarmee 

je doorleert voor een vak dat je aanspreekt. Je verzamelt alle opdrachten en certificaten 

in een portfolio dat je nodig hebt om toegelaten te worden tot een MBO-opleiding of 

aangenomen te worden bij een werkgever. In deze laatste leerjaren loop je drie dagen in 

de week stage. 

Lestijden en rooster
We werken met vijf periodes in een schooljaar. Voor elke periode heb je een ander 

rooster met (deels) andere vakken. Dat klassenrooster ontvang je via je e-mailadres. 

Hiernaast kun je alvast de lestijden bekijken. 

Dagopening in mentorgroep   08.30 -09.00 

1e lesuur     09.00 -09.45 

2e lesuur     09.45 - 10.30

Pauze     10.30 - 10.45 

3e lesuur     10.45 - 11.30

4e lesuur     11.30 - 12.15

Pauze     12.15 - 12.45

5e lesuur     12.45 - 13.30

6e lesuur     13.30 - 14.15

7e lesuur     14.15 - 15.00

8e lesuur              15.00 - 15.50 

Schoolvakanties, vrije dagen 
Eerste schooldag – dinsdag 28 augustus 2018

Herfstvakantie – 22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie – 24 december 2018  t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie – 25 februari t/m 1 maart 2019

Meivakantie – 22 april t/m 3 mei 2019

Zomervakantie – 22 juli t/m 30 augustus 2019

Vrije dagen en feestdagen:
Vrije dag - maandag 27 augustus 2018

Vrije dag - maandag 29 oktober 2018

Vrije dag - maandag 7 januari 2019

Goede vrijdag – vrijdag 19 april 2019

Hemelvaart - donderdag 30 mei 2019

Vrije dag – vrijdag 31 mei 2019

Vrije dag - maandag 3 juni 2019 

Vrije dag - dinsdag 4 juni 2019 

2e Pinksterdag – maandag 10 juni 2019

Vrije dag – donderdag 18 juli 2019

Vrije dag – vrijdag 19 juli 2019
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Lesuitval 
Lesuitval proberen we te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat een docent 

onverwachts geen les kan geven. Als het eerste uur uitvalt, word je op school 

opgevangen. Als er een tussenuur ontstaat, proberen we het rooster aan te passen voor 

die dag. Je hoort dit van je mentor of een andere docent. 

Te laat komen en verzuim 
We vinden het belangrijk om de dag met elkaar te starten in de mentorgroep. We 

verwachten je op tijd op school. Als je te laat komt, noteren we dat. Als je niet op school 

kunt zijn, willen we graag een bericht van je ouder(s) ontvangen. Ook als je daarvoor 

een goede reden hebt, bijvoorbeeld omdat je naar de dokter of de tandarts moest. Als je 

drie keer verzuimt zonder briefje, nemen we contact op met je ouder(s). 

Ziek en beter melden 
Als je ziek bent, vragen we je ouder(s) om dit ’s ochtends door te geven tussen 8.00 en 

8.30 uur. Dat kan via telefoonnummer 033- 4722165. Wanneer je stage loopt, kun je zelf 

je stage bellen als je ziek bent. En denk er ook aan om school te bellen om te vertellen 

dat je ziek bent. Als je weer beter bent, laat je dit weten aan je mentor.  

Gymlessen
In de 1e en 2e klas heb je twee keer per week gym. Veel leerlingen vinden het lekker 

om even hun energie kwijt te kunnen tijdens een drukke lesdag. Het kan zijn dat je 

niet mee kunt doen, bijvoorbeeld omdat je een blessure hebt. Als dat zo is, ontvangt je 

mentor graag een schriftelijke verklaring van de fysiotherapeut of (huis)arts. 

Boeken en schoolspullen
De lesboeken en werkboeken krijg je gratis op school. Pennen en schriften zijn niet 

gratis en worden door je ouder(s) betaald. 

• We hebben respect voor elkaar

• We werken samen

• We hebben plezier

• We zijn trots op onze  

prestaties en vieren ze!

Zo gaan 
we met 
elkaar om:
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Wat heb je verder nodig voor dit schooljaar?
• Stevige rugzak of boekentas;

• Een etui met inhoud: zwarte of blauwe pennen, een rode nakijkpen, grijs 

HB-potlood, markeerstift, gekleurde potloden, liniaal van 30 cm, schaar en 

puntenslijper;

• 2 schriften met ruitjes;

• 3 schriften met lijntjes;  

• oordopjes of koptelefoon (voor in computer); 

• sportbroek, sport T-shirt en zaalsportschoenen;

• sporthoofddoekje indien nodig.

Schoolplein
Het schoolplein is voor ons allemaal. We zorgen met elkaar dat het netjes blijft. Ook 

jij dus! Leerlingen in klas 1 en 2 blijven in de pauzes op school. Leerlingen in de 

bovenbouw mogen in de grote pauze de school uit. Roken mag alleen op de rookplek 

buiten het schoolplein. 

PRO33leerlingtoezicht
Iedereen wil het graag gezellig hebben op school. Daar helpen leerlingen bij door in de 

pauze toezicht te houden in de aula, op het plein en bij schoolfeesten. Zo zorgen we 

met elkaar voor een goede sfeer. Als mee wilt helpen, kun je je opgeven voor de ALT-

training (Algemeen Leerling Toezicht). 

Gezonde school
PRO33college is een gezonde school. Energiedrank laat je dus thuis! In de lunchpauze 

kun je voor een vast bedrag een gezonde hap kopen. In de ochtend is er ook een klein 

(gratis!) ontbijt in de aula. Als je goed eet, kun je je beter concentreren.  

Fruit en water is gratis beschikbaar. 

Waar  
ga jij van 

AAN?
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Fietsenstalling 

We hebben een fietsenstalling voor fietsen en scooters. Wees zuinig op je eigen fiets 

of scooter én die van anderen. Als je met de scooter naar school komt, mag dat alleen 

als je een scooterrijbewijs hebt. Fietsen die niet op slot staan, worden verwijderd en 

kunnen na 15.00 uur opgehaald worden. 

Kluisje
Alle leerlingen hebben bij ons op school een kluisje. Dat kost per jaar € 10,-. Daarnaast 

betaal je € 10,- borg aan het begin van je schoolperiode. Als je van school afgaat 

en de sleutel inlevert, krijg je je borg terug. Twee keer per jaar worden alle kluisjes 

gecontroleerd om te voorkomen dat er ‘ongewenste’ spullen in school zijn. 

Mobiele telefoons 
We hebben regels met elkaar afgesproken over hoe we met mobiele  

telefoons omgaan:

• In de pauze, voor en na schooltijd mag je je mobiel gebruiken;

• Soms krijg je toestemming van de docent om je mobiel in de klas te gebruiken  

voor een opdracht;

• Als je ongewenst foto’s of filmpjes maakt, wordt je mobiel direct ingenomen  

door de docent;

• Als je je niet aan de regels houdt, vindt er een gesprek plaats met je mentor en je 

ouder(s) om afspraken te maken. Een tijdelijk mobieltjes verbod zou zo’n afspraak 

kunnen zijn.  

Communicatie
Op verschillende manieren houden we jou en je ouder(s) op de hoogte:

• Via de nieuwsbrief die één keer per zes weken verschijnt, delen we ons nieuws;

• We hebben een website www.pro33college.nl; 

• Twee keer per jaar hebben jij en je ouder(s) een portfoliogesprek met je mentor over 

hoe het op school gaat;

Samen 
bereiken 

we mooie 
dingen
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• We werken met het leerlingvolgsysteem Presentis. 

Hierin houden we je prestaties en de afwezigheid bij. 

Je ouder(s) kunnen ook in dit systeem kijken om te 

zien hoe het op school gaat; 

• We vinden het belangrijk om contact te 

onderhouden met je ouder(s). Zij kunnen altijd een 

gesprek aanvragen met de mentor of een andere 

docent. Als je nieuw op school bent, maakt je mentor 

een afspraak voor een kennismakingsbezoek bij jou 

thuis;  

• Soms organiseren we een ouderbijeenkomst. De 

ouder(s) van de eerste klas komen bijvoorbeeld op 

school eten in de eerste schoolweek;

• We houden op school stage informatie-

bijeenkomsten voor ouder(s). Daarin leggen we 

uit wat de bedoeling is van de stage en hoe alles 

werkt. Je ouder(s) ontvangen hiervoor vanzelf een 

uitnodiging. Als je in het vijfde jaar zit, krijgen ze 

een uitnodiging voor een avond voor toekomstige 

schoolverlaters waar uitleg gegeven wordt over het 

vervolgonderwijs of over aan het werk gaan. 

Leerlingenraad
Past het bij je om mee te denken en te praten over 

de school? Geef je dan op voor de leerlingenraad. Je 

kunt dan ook meer leren over vergaderen, je mening 

geven en samenwerken. Ook kun je een speciale taak 

binnen de school of de leerlingenraad krijgen. Je kunt je 

opgeven via je mentor. 

Wat wil 
JIJ 

leren?
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Wie is wie? 
Mevr. van den Berg, directeur

Dhr. Spoelder, afdelingsleider onderbouw

Mevr. Niemeijer, afdelingsleider bovenbouw

Mevr. Gilkes, zorgcoördinator 1, 2 en 3

Mevr. de Bruin, zorgcoördinator 4, 5 en entree

Dhr. van der Glind, PRO33coach

Mevr. Toering, PRO33coach

Dhr. Serhalawan, conciërge

Dhr. Nicasia, conciërge

Mevr. Jongsma, administratie

Mevr. Boekhout, administratie

Dhr. Nijhof, directeur Triviumcollege, Onderwijsgroep Amersfoort

Dhr. van Heerikhuize, vestigingsdirecteur, praktijkonderwijs Meerwegen scholengroep

en natuurlijk je eigen mentor!

PRO33college
Als leerling sta je ingeschreven bij Accent (Meerwegen) of het Trivium College 

(Onderwijsgroep Amersfoort). Wij hebben ervoor gekozen om samen het PRO33college 

te vormen; samen zijn wij sterker, samen kunnen wij meer bieden, samen beter 

onderwijs! 

Uitgebreide schoolgids
Wil je meer weten? Alles wat in dit mini-gidsje staat, wordt uitgebreider beschreven  

in de schoolgids die je kunt downloaden op www.pro33college.nl.

Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan contact om met de administratie via 

telefoonnummer 033-4722165 of 033-4450333.

We vieren 
successen 
en maken 

plezier

15



16

Contactgegevens
PRO33college

Wiekslag 50

 3815 GS Amersfoort

E: info@pro33college.nl 

W: www.pro33college.nl 

T: 033-4722165 | 033-4450333

PRO33college 
Voor openbaar en christelijk onderwijs, mede mogelijk gemaakt door  

Trivium College en Accent Praktijkonderwijs


