LET’S GO PRO!

PRO DRACHTEN
Aandacht voor Talent!
PRO Drachten is dé school voor
praktijkonderwijs en pro-vmbo in de
regio Drachten en omstreken.
Een school waar je mag zijn wie je
bent en doen wat bij je past. Of je
nou wilt doorstromen naar het mbo
of aan het werk wil op een plek die
past bij jouw talent, wij helpen je
jouw sterke kanten te ontwikkelen,
stage- en/of werkplekken te vinden
en jouw doelen te bereiken.

AANDACHT VOOR TALENT!
Iedereen een eigen route
We werken samen met heel
veel andere scholen en
bedrijven, zodat je ook buiten
de schoolbanken ervaring op
kunt doen. Of het nou gaat
om een leer- of werkplek, een
vervolgopleiding, of een officiële
cursus met een diploma, als
leerling van PRO Drachten weet
je zeker dat er altijd een route is
die bij jou past!
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Iedere klas zijn eigen mentor / coach
Iedere klas heeft een mentor die de
leerling coacht tijdens zijn of haar
schoolloopbaan. De mentor houdt
zicht op de leerontwikkelingen en
heeft veel contact met de leerling
en de ouder(s) / verzorger(s).

Wij werken vanuit de Gouden Driehoek:
Ouder(s)/Verzorger(s) - Kind - School.
Samen maken we het onderwijsleerproces tot een succes. Op deze
manier begeleiden we onze
leerlingen naar een volwaardige
plek in de maatschappij.
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Doorstromen naar het mbo of liever
aan het werk? Een passende route
op PRO Drachten!
Praktijkonderwijs is een onderwijsvorm
voor leerlingen van 12 tot 18 jaar voor
wie de route naar werk of mbo meer
praktisch dan theoretisch moet zijn.
Leerlingen in het praktijkonderwijs
leren het beste door te doen en
zo zelf te ervaren wat ze kunnen.
We creëren situaties die zo dicht
mogelijk bij de praktijk staan,
en combineren de theorielessen
met veel praktijkvakken en stage.
Met deze vorm van onderwijs bieden
we onze leerlingen de mogelijkheid
om met praktisch talent een juiste
leerroute te bewandelen.
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PLEZIER HEBBEN IN WAT JE DOET,
VINDEN WIJ HEEL BELANGRIJK!
Samen met jou en je ouder(s) of
verzorger(s) maken we een plan dat
precies bij jou past, en zorgen we
voor persoonlijke begeleiding. Op

onze school gaan onderwijs, plezier
en gezondheid hand in hand. Met
veel sport en bewegen, een kantine
met lekker en gezond eten, uitstapjes
en vele andere activiteiten zorgen
wij ervoor dat jij als leerling van PRO
Drachten trots mag zijn!

Een eigen portfolio
Iedere leerling heeft zijn eigen
portfolio. Hierin worden alle
noodzakelijke ontwikkelingen,
successen en diploma’s/certificaten
verzameld. De leerling is de eigenaar
en neemt het portfolio mee naar het
vervolgonderwijs of de werkgever.
Naast het schooldiploma zijn er
veel mogelijkheden om brancheerkende certificaten te behalen.
Leerlingen kunnen cursussen volgen
die de kansen op de arbeidsmarkt
vergroten. Waar de talenten van de
leerling ook liggen, bij PRO Drachten
zorgen we ervoor dat we eruit halen
wat erin zit.

Ondersteuning op maat
Voor de leerlingen die nét iets
meer nodig hebben, biedt onze
school een breed aanbod aan
ondersteuningsmogelijkheden.
Hebben jullie ondersteuningsvragen
op het gebied van gedrag, leren,
taal/spraak of sociaal-emotionele
ontwikkeling? Wij hebben een
breed team van goed opgeleide
en kundige specialisten die altijd
met jullie een passende oplossing
proberen te vinden! Neem
voor meer informatie over ons
ondersteuningsaanbod rechtstreeks
contact op met onze school.
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Ontdekken of PRO Drachten dé plek voor jou is?
Kom langs op onze Open Dag op donderdag 3
februari 2022 of laat je ouder(s)/verzorger(s)
contact opnemen met onze school.
Wij maken graag tijd voor een persoonlijk
gesprek en een rondleiding! Voor meer
informatie neem contact op via prodrachten.nl,
info@prodrachten.nl of 0512 - 51 76 24
PRO Drachten is een samenwerking tussen
CSG Liudger en OSG Singelland

