
Met Show de PRO en de lesbrieven die we 
hierbĳ maken, wil Uitgeverĳ Deviant leerlingen 
en docenten uit het praktĳkonderwĳs in de 
spotlights zetten.  

In deze lesbrief staat het verhaal van Jochem 
centraal. Dit is een van de verhalen waarin we 
de talenten van leerlingen zichtbaar maken. 
In elke strip zullen we een nieuw verhaal 
presenteren waarin een PRO centraal staat. 

Ook jĳ kan schitteren in een stripverhaal. 
Vraag het gratis lesmateriaal aan via 
praktĳkonderwĳs@uitgeverĳ-deviant.nl of volg 
ons op Facebook via facebook.com/showdepro.

Show de PRO is een initiatief van Uitgeverĳ 
Deviant voor leerlingen, docenten en alle 
anderen die het praktĳkonderwĳs een warm 
hart toedragen.
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Leerlingen in de spotlights 
Met Show de PRO en de lesbrieven die we hierbij maken, wil Uitgeverij Deviant leerlingen en docenten 
uit het praktijkonderwijs in de spotlights zetten. Door het delen van verhalen en het bieden van 
creatieve opdrachten willen we jouw talenten en de talenten van andere leerlingen op een bijzondere 
manier laten zien. 

Maak kennis met Jochem 
In deze eerste lesbrief maak je kennis met Jochem. Hij is de eerste PRO die zijn verhaal met ons deelt 
in de vorm van een stripverhaal. In het stripverhaal vertelt Jochem over zijn ervaringen met school en 
stage en denkt hij na over wat hij leuk vindt om te doen. Uit het stripverhaal blijkt waarom Jochem een 
echt PRO is met veel talenten. 

Wat ga je doen?
In deze lesbrief maak je opdrachten voor de vakken Nederlands, Engels, burgerschap en rekenen. 

Lesbrief Nederlands | Maak een stripverhaal over jezelf 
In de lesbrief Nederlands denk jij na over wat jij leuk vindt om te doen en over wat jouw 
toekomstdromen zijn. Je ontdekt zelf waar jij PRO in bent en maakt er je eigen stripverhaal van. 

Lesbrief Engels | Maak je eigen profiel 
In de lesbrief Engels vertel je over jezelf door in het Engels antwoord te geven op vragen. Deze 
antwoorden verwerk je in een mooi profiel waarbij je jouw foto en andere afbeeldingen plakt.

Lesbrief Burgerschap | Je ideale werkplek beschrijven 
In de lesbrief burgerschap denk je na over verschillende beroepen en jouw ideale werkplek. Je 
beschrijft hoe deze werkplek eruitziet en wat voor jou belangrijk is.

Lesbrief Rekenen | Een weekplanning maken
In de lesbrief rekenen help je Jochem een weekplanning te maken voor zijn stage op de manege. 

Veel plezier en succes!
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Lesbrief Nederlands | Maak je eigen stripverhaal

Lesbrief Nederlands | Maak je eigen stripverhaal

Je bent een PRO
Je gaat een stripverhaal maken over jezelf. In dit stripverhaal laat je zien wie je bent, waar 
je goed in bent en wat je dromen voor de toekomst zijn. Zo laat je zien dat jij een PRO 
bent. PRO staat voor professioneel en als je professioneel bent, ben je ergens heel goed 
in. Dat kan in het dagelijks leven, op school of tijdens stage of werk zijn. Je docent is 
bijvoorbeeld ook een PRO.

Voordat je jouw eigen stripverhaal gaat maken, lees je eerst het stripverhaal van een 
PRO die Jochem heet. Dit stripverhaal vind je vanaf bladzijde 3. Daarna leer je wat een 
stripverhaal is en hoe jij zelf een stripverhaal kunt maken. 

Deel jouw verhaal
Je kunt je stripverhaal delen met de docent of ophangen in de klas. Je mag je verhaal ook 
delen met Uitgeverij Deviant, maar dat hoeft niet. Uitgeverij Deviant zal een aantal verhalen 
uitkiezen waar de ontwerpers net zo’n mooi stripverhaal van maken als dat van Jochem.

Vind jij jouw docent ook een PRO? Vraag dan de om docent zijn of haar verhaal ook 
in een stripverhaal met ons te delen.

Opdracht 1 | Praten over stripverhalen

a.  Bedenk voor jezelf zo veel mogelijk woorden waar jij aan denkt bij het woord stripverhaal. 
Schrijf deze woorden in het woordweb. 

Stripverhaal
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b. Geef met elkaar antwoord op de vragen.

 1. Wie leest er wel eens een stripverhaal?
 2. Wat voor stripverhalen zijn dit?
 3. Welke stripverhalen ken je nog meer?
 4. Wat vind je leuk aan stripverhalen?
 5. Wat zijn kenmerken van een stripverhaal?

Opdracht 2 | Jochem

a. Lees de belangrijke informatie.

Belangrijke informatie:
Ieder verhaal heeft eigen kenmerken. De kenmerken van een verhaal zijn de dingen 
waaraan je kunt zien wat voor soort verhaal het is. Een stripverhaal heeft andere 
kenmerken dan een gewoon verhaal. 

De kenmerken van een stripverhaal:
– Het verhaal bestaat uit veel afbeeldingen en weinig tekst.
– De afbeeldingen staan in een logische volgorde, zodat het verhaal te begrijpen is.
– De tekst bij de afbeeldingen is kort en duidelijk.
– Als iemand iets zegt of denkt, staat dat in een tekstballon.

Voorbeeld
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Lesbrief Nederlands | Maak je eigen stripverhaal

b. Lees met elkaar het stripverhaal van Jochem. 

c. Geef antwoord op de vragen. 

 1. Welke kenmerken van een stripverhaal herken je in het stripverhaal van Jochem?

   

   

   

   

 2. Waar woont Jochem?

   

   

   

   

 3. Waarom vindt Jochem het niet fijn waar hij woont?

   

   

   

   

 4. Waar gaat Jochem stage lopen?

   

   

   

   

 5. Wat vindt Jochem fijn aan zijn stageplek?

   

   

   

   

18



 6. Welke taken voert Jochem allemaal uit op zijn stageplek?

   

   

   

   

 7. Wat vindt de stagebegeleider van Jochem aan het eind van het stripverhaal?

   

   

   

   

 8. Hoe voelt Jochem zich aan het eind van het stripverhaal?

   

   

   

   

 9. Waarom is Jochem een PRO, vind jij?
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Lesbrief Nederlands | Maak je eigen stripverhaal

Opdracht 3 | Wie ben jij? 

Je gaat nadenken over de informatie die je kunt gebruiken in het stripverhaal over jezelf.

a. Bekijk en lees het formulier. Vul het daarna in door antwoord te geven op de vragen.

Hoe heet je?

Hoe oud ben je?

Waar woon je?

Naar welke school ga je?

Wat vind je leuk aan school?

Welke persoon is voor jou belangrijk op school?

Waarom is deze persoon belangrijk voor jou?

Wat vind je buiten school leuk om te doen?

Waar ben je goed in?

Waar wil je beter in worden?

Waar ben je trots op?

Wat wil je bereiken?

Wat moet je doen om dit te bereiken? 

Jij bent ook een PRO! Leg uit waarom.
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Hoe heet je?

Hoe oud ben je?

Waar woon je?

Naar welke school ga je?

Wat vind je leuk aan school?

Welke persoon is voor jou belangrijk op school?

Waarom is deze persoon belangrijk voor jou?

Wat vind je buiten school leuk om te doen?

Waar ben je goed in?

Waar wil je beter in worden?

Waar ben je trots op?

Wat wil je bereiken?

Wat moet je doen om dit te bereiken? 

Jij bent ook een PRO! Leg uit waarom.
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Lesbrief Nederlands | Maak je eigen stripverhaal

Opdracht 4 | Je stripverhaal voorbereiden

a. Lees de belangrijke informatie.

Belangrijke informatie:
Je gaat de kladversie van jouw stripverhaal maken. Je schrijft de korte stukjes tekst 
waarin jij jouw verhaal vertelt. Ook denk je na over de afbeeldingen die bij die tekstjes 
horen. 

Voorbeeld

Ik ben Amir en ik ben 14 jaar.

plaatje van mezelf plaatje van mezelf voor 

mijn huis, wijzend naar 

mijn huis

Ik woon in Ridderkerk.

b. Vertel in de eerste tekstballon hoe je heet en hoe oud je bent.
 Vertel in de tweede tekstballon waar je woont.
 Schrijf in elk vakje wat je op de afbeelding wilt laten zien.

Afbeelding: Afbeelding:

Afbeelding: Afbeelding: Afbeelding:

Afbeelding: Afbeelding:
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c. Vertel in de eerste tekstballon op welke school je zit.
 Vertel in de tweede tekstballon wat je leuk vindt aan school.
 Vertel in de derde tekstballon wat je buiten school leuk vindt om te doen.
 Schrijf in elk vakje wat je op de afbeelding wilt laten zien.

d.  Vertel in de eerste tekstballon over een persoon op school die voor jou belangrijk is.
 Vertel in de tweede tekstballon waarom deze persoon belangrijk is voor jou.
 Schrijf in elk vakje wat je op de afbeelding wilt laten zien.

Afbeelding: Afbeelding: Afbeelding:

Afbeelding: Afbeelding:
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Lesbrief Nederlands | Maak je eigen stripverhaal

e. Vertel in de eerste tekstballon over een persoon die voor jou belangrijk is buiten school. 
  Vertel in de tweede tekstballon waarom deze persoon belangrijk is voor jou.
 Schrijf in elk vakje wat je op de afbeelding wilt laten zien.

Afbeelding: Afbeelding:
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f. Vertel in de bovenste twee tekstballonnen wat jij in de toekomst zou willen doen.
 Vertel in de onderste twee tekstballonnen welke talenten je hiervoor hebt.
 Schrijf in elk vakje wat je op de afbeelding wilt laten zien.
 

Afbeelding :

Afbeelding :Afbeelding :

Afbeelding :
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Lesbrief Nederlands | Maak je eigen stripverhaal

g. Vertel in de tekstballon waarom jij een PRO bent.
 Schrijf in het vak wat je op de afbeelding wilt laten zien.
 

h. Bespreek samen met de docent de kladversie van jouw stripverhaal:
 – Staat in elke tekstballon kort en duidelijk wat je wilt zeggen?
 – Is bij elk vak duidelijk wat je op de afbeelding wilt laten zien?
 Verander je kladversie als je dat wilt.

Afbeelding:
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Opdracht 5 | Je stripverhaal uitwerken

a. Lees de belangrijke informatie.

Belangrijke informatie:
Je gaat nu je stripverhaal netjes uitwerken. Dit kun je zo doen:
– Je kunt de afbeeldingen bij de tekst zelf tekenen.
– Je kunt afbeeldingen bij de tekst zoeken, printen en opplakken.
– Je kunt zelf foto’s maken en die op de juiste plaats bij de tekst plakken. 
–  Je kunt in elk vak opschrijven wat je zou willen laten zien. Je hoeft dan dus niet 

zelf te tekenen of plaatjes te zoeken.

Tip 1:
Plak afbeeldingen en foto’s niet meteen op, maar leg ze eerst in de goede volgorde. Als 
je helemaal tevreden bent, plak je ze op en schrijf je er de tekst bij de tekstballonnen.

Tip 2:
Jouw afbeeldingen hoeven niet perfect te zijn, maar moeten vooral iets van jou laten 
zien. 

Tip 3:
Het is jouw verhaal en jouw verhaal is altijd een belangrijk verhaal om te delen! Er is 
geen goed of fout.

b. Werk je stripverhaal nu netjes uit. Kies een van de manieren die hierboven staan.

 Je mag zelf de tekstballon afmaken, zodat het duidelijk is wie op de afbeelding iets 
zegt.
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Lesbrief Nederlands | Maak je eigen stripverhaal
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Lesbrief Nederlands | Maak je eigen stripverhaal

Opdracht 6 | Maak kans op jouw persoonlijke strip

Deel jouw verhaal met ons en maak kans op jouw persoonlijke strip! Stuur jouw stripverhaal 
samen met de docent op door een e-mail te sturen naar: praktijkonderwijs@uitgeverij-deviant.nl. 
Of stuur een kopie van jouw stripverhaal op via de post: Uitgeverij Deviant, Zuidsingel 13, 3811 HA 
Amersfoort. Misschien kiezen wij jouw verhaal wel uit om er een echt stripverhaal van te maken.

Wil jij kans maken op een getekende strip door onze ontwerpers? Stuur dan een foto van jezelf 
mee zodat de strip nog meer over jou gaat.

What is your name?  

How old are you?  

What is your nationality?  

Where do you live?  

When is your birthday?  

Do you work?   � yes   � no

Where do you work?  

What are your hobbies?   

What music do you like? 

What is the best movie?   

What is the best colour?  

What makes you happy? 

What makes you sad?   

What makes you angry?   
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Lesbrief Engels | Maak een profiel van jezelf

Je hebt een strip gelezen over Jochem waarin hij vertelt wie hij is. In deze opdracht ga je 
vertellen wie JIJ bent. Dit doe je door een profiel te maken van jezelf in het Engels.
Nodig: een computer met printer of tijdschriften en een schaar en lijm.

Opdracht | Maak een profiel van jezelf

a. Lees de vragen hieronder.

b. Schrijf de antwoorden eerst in het Nederlands op.

What is your name?  

How old are you?  

What is your nationality?  

Where do you live?  

When is your birthday?  

Do you work?   � yes   � no

Where do you work?  

What are your hobbies?   

What music do you like? 

What is the best movie?   

What is the best colour?  

What makes you happy? 

What makes you sad?   

What makes you angry?   
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Lesbrief Engels | Maak een profiel van jezelf

c. Bedenk nu wat die antwoorden in het Engels zijn. Vul het profiel in het Engels in. 

d. Je gaat foto’s of plaatjes bij je profiel zoeken van dingen die jij leuk vindt.
 Kies of je die plaatjes uit tijdschriften wilt halen of op de computer wilt zoeken.
 Kies je voor de tijdschriften? Lees dan hieronder wat je moet doen.

Tijdschriften: 
1.  Knip uit tijdschriften plaatjes van dingen die jij leuk of mooi vindt. Dit kunnen 

plaatjes zijn van bijvoorbeeld spullen, eten, drinken, een sport, een land, of een 
artiest of acteur. 

2. Plak de plaatjes in het lege vak op de volgende pagina.

Name:      

Age:      

Nationality:      

Where do you live?      

When is your birthday?   �
Do you work?  � yes   � no

Where do you work?   

What are your hobbies?   

What music do you like?   

What is the best movie?   

What is the best colour?   

What makes you happy?   

What makes you sad?   

What makes you angry?   
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Kies je voor de computer? Lees dan hieronder wat je moet doen.

Computer: 
1.  Zoek op internet plaatjes van dingen die jij leuk of mooi vindt. Dit kunnen plaatjes zijn 

van bijvoorbeeld spullen, eten, drinken, een sport, een land, of een artiest of acteur. 
2. Plak de plaatjes in een Word-bestand. 
3. Bewaar het bestand op je computer. Print het daarna uit. 
4. Knip de plaatjes uit en plak ze in het lege vak hier beneden.

Afbeeldingen bij jouw profiel

Name:      

Age:      

Nationality:      

Where do you live?      

When is your birthday?   �
Do you work?  � yes   � no

Where do you work?   

What are your hobbies?   

What music do you like?   

What is the best movie?   

What is the best colour?   

What makes you happy?   

What makes you sad?   

What makes you angry?   
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Lesbrief Engels | Maak een profiel van jezelf
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Lesbrief Burgerschap | Je ideale werkplek

Jochem houdt van dieren en van werken in de buitenlucht. Zijn stageplek bij de manege 
past daarom goed bij hem. Na zijn stage mag hij er zelfs blijven werken. 

Jij gaat in deze les bedenken hoe jouw ideale werkplek eruitziet.

Opdracht 1 | Beroepen herkennen

a. Bekijk de beroepenplaat hiernaast. Schrijf zoveel mogelijk beroepen op die je herkent. 
 Je docent vertelt je hoeveel tijd je hiervoor krijgt.

  

  

  

  

  

  

b. Bespreek met de klas de beroepenplaat. Hebben jullie alle beroepen herkend?
 Schrijf de beroepen op die jij bij deelopdracht a nog niet had opgeschreven.

  

  

  

  

  

c. Omcirkel op de beroepenplaat het beroep dat jou het leukste lijkt.

d. Leg uit waarom het beroep dat je hebt omcirkelt jou zo leuk lijkt.
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Lesbrief Burgerschap | Je ideale werkplek

Opdracht 2 | Werkplek

a. Wat vind jij belangrijk op je werkplek?

 niet een beetje heel
 belangrijk belangrijk belangrijk

veel buiten zijn Square Square Square

met je handen werken Square Square Square

veel geld verdienen Square Square Square

nieuwe dingen leren Square Square Square

mooie dingen maken Square Square Square

nuttige dingen doen Square Square Square

leuke mensen ontmoeten Square Square Square

mensen helpen Square Square Square

plezier maken Square Square Square

spannende dingen meemaken Square Square Square

b. Wat vind jij nog meer belangrijk op je werkplek? Schrijf dit op.

  

  

  

c.  Bekijk welk beroep je hebt omcirkeld op de beroepenplaat. Past dit beroep bij wat jij 
belangrijk vindt op je werkplek?

 Leg je antwoord uit.
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d. Lees de belangrijke informatie.

Belangrijke informatie
Kwaliteiten zijn de dingen waar jij goed in bent. Behulpzaamheid, luisteren en netjes 
werken zijn voorbeelden van kwaliteiten.

e.  Schrijf drie kwaliteiten op die jij hebt voor het beroep dat je hebt opgeschreven bij 
deelopdracht c.

 1:  

 2:  

 3:  

f. Is er een beroep dat nog beter bij je past dan het beroep dat je hebt omcirkeld?
 Je mag ook een beroep noemen dat niet op de plaat staat.
 Leg je antwoord uit.

  

  

  

  

g. Welke kwaliteiten heb je nodig om dit beroep te kunnen doen? Schrijf er drie op.

 1:  

 2:  

 3:  
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Lesbrief rekenen | Maak een rooster

Lesbrief rekenen | Maak een rooster

Jochem loopt stage op Manege Dalhof. Er lopen nog twee andere jongeren stage, Myrthe 
en Anouar. Hieronder zie je op welke dagen zij werken en welke taken er gedaan moeten 
worden. Jochem moet voor Myrthe, Anouar en zichzelf een weekrooster maken.

Opdracht | Rooster maken Manege Dalhof

Je gaat in tweetallen een weekplanning maken door het weekrooster op de volgende pagina 
in te vullen. Houd hier rekening mee:
− Jochem, Myrthe en Anouar doen liever niet twee dagen achter elkaar dezelfde taak.
− Iedereen kan 1 taak per dagdeel doen.
− Zorg voor zo veel mogelijk afwisseling.

a. Kies een klasgenoot om mee samen te werken. Schrijf de naam van deze klasgenoot op: 

  

b.  Knip de kaartjes op het knipblad op bladzijde 43 netjes langs de randjes uit. 
 Leg daarna dezelfde kaartjes bij elkaar op je tafel.

c.  Lees de informatie op bladzijde 40 en geef daarna samen antwoord op de vragen.

 1.  Op welke dag is Jochem vrij?   

 2.  Op welke dag is Myrthe vrij?   

 3.  Op welke dag is Anouar vrij?   

 4.  Welke taken moeten elke dag in de ochtend worden uitgevoerd?

  

  

 5.  Welke taken moeten elke dag in de middag worden uitgevoerd?

  

 6.  Welke taak moet twee keer per week in de ochtend worden uitgevoerd?

  

 7.  Welke taak moet op woensdag en vrijdag in de middag worden uitgevoerd?
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d. Leg nu de kaartjes op de juiste plek op het weekrooster, maar plak de kaartjes nog niet op.
 Jochem, Myrthe en Anouar kunnen nooit meer dan 1 taak in de ochtend en 1 taak in 

de middag doen.
 

Doe het zo:
1.  Pak de kaartjes waar vrij op staat en leg ze voor elke persoon op de juiste plek neer.
2.  Pak nu de kaartjes van de taken die elke dag in de ochtend moeten worden 

uitgevoerd en leg ze op de juiste plek neer.
3.  Pak nu de kaartjes van de taken die elke dag in de middag moeten worden 

uitgevoerd en leg ze op de juiste plek neer.
4.  Pak de kaartjes waar helpen met kinderfeestjes op staat en leg deze bij de juiste 

dagen neer.
5.  Pak nu de kaartjes van de taken die twee keer per week in de ochtend worden 

uitgevoerd en leg ze op de juiste plek neer.

e.  Kijk nog een keer goed naar de kaartjes op jullie weekplanning en vul allebei in je eigen 
werkboekje het Controleformulier weekplanning maken in.

Controleformulier weekplanning maken Ja Nee

In de weekplanning is duidelijk wie op welke dag vrij is. Square Square

Jochem, Myrthe en Anouar hebben allemaal maar 1 taak in de 
ochtend. Square Square

Jochem, Myrthe en Anouar hebben allemaal maar 1 taak in de 
middag. Square Square

Jochem, Myrthe en Anouar doen nooit twee dagen achter elkaar 
dezelfde taak. Square Square

De stallen worden twee keer per week in de ochtend uitgemest. Square Square

Op woensdag en vrijdag helpt er in de middag iemand met het 
kinderfeestje. Square Square

f.  Hebben jullie ook ‘nee’ in de tabel aangekruist? Kijk dan wat jullie nog kunnen verbeteren 
aan het schema door taken op een andere plek neer te leggen.

 Tevreden? Plak de kaartjes nu netjes op.

39



Lesbrief rekenen | Maak een rooster

Wie werkt wanneer:

Jochem: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Myrthe: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijda
g

Anouar: maandag, woensdag, donderdag en vrijda
g

Taak Wanneer Hoe vaak?
Paarden voeren vóór 12:00 elke dag
Stallen uitmesten vóór 11:00 2 keer 
  per week
Paarden uit de wei vóór 10:00 elke dag
halen

Vegen na 16:00 elke dag
Helpen met poetsen  vanaf 13:00 elke dag
en opzadelen

Helpen met  vanaf 12:30 woensdag 
kinderfeestjes  en vrijdag

40



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Jochem Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend

Middag Middag Middag Middag Middag

Myrthe Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend

Middag Middag Middag Middag Middag

Anouar Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend Ochtend

Middag Middag Middag Middag Middag

Weekrooster weekplanning maken

Wie werkt wanneer:

Jochem: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Myrthe: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijda
g

Anouar: maandag, woensdag, donderdag en vrijda
g

Taak Wanneer Hoe vaak?
Paarden voeren vóór 12:00 elke dag
Stallen uitmesten vóór 11:00 2 keer 
  per week
Paarden uit de wei vóór 10:00 elke dag
halen

Vegen na 16:00 elke dag
Helpen met poetsen  vanaf 13:00 elke dag
en opzadelen

Helpen met  vanaf 12:30 woensdag 
kinderfeestjes  en vrijdag

41



Lesbrief rekenen | Maak een rooster
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Paarden voeren
Stallen 

uitmesten
Paarden uit de 

wei halen

Helpen met 
poetsen en 
opzadelen

Paarden voeren
Stallen 

uitmesten
Paarden uit de 

wei halen

Helpen met 
poetsen en 
opzadelen

Paarden voeren
Stallen 

uitmesten
Paarden uit de 

wei halen

Helpen met 
poetsen en 
opzadelen

Paarden voeren
Stallen 

uitmesten
Paarden uit de 

wei halen

Helpen met 
poetsen en 
opzadelen

Paarden voeren
Stallen 

uitmesten
Paarden uit de 

wei halen

Helpen met 
poetsen en 
opzadelen

Vegen
Helpen met 

kinderfeestjes
Vrij Vrij

Vegen
Helpen met 

kinderfeestjes
Vrij Vrij

Vegen
Helpen met 

kinderfeestjes
Vrij Vrij

Vegen
Helpen met 

kinderfeestjes
Vrij Vrij

Vegen
Helpen met 

kinderfeestjes
Vrij Vrij

Knipblad

43









2020 Editie 1 van lesbrief Show de PRO, eenmalige uitgave

Vormgeving:       Jasper Hoekstra, Uitgeverij Deviant
Tekeningen binnenwerk:   Marloes Albers, Jasper Hoekstra, Jono Lentz en Joris van der Mark, 

Uitgeverij Deviant

Uitgeverij Deviant
Zuidsingel 13
3811 HA Amersfoort
t: 033-4650831
e: info@uitgeverij-deviant.nl
i: www.uitgeverij-deviant.nl

© 2020 Uitgeverij Deviant, Amersfoort

Het is niet toegestaan dit werk, of delen daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever te kopiëren. Onrechtmatig kopiëren is een vorm van diefstal.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 
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zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16b en 17 
Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan 
de Stichting Reprorecht, Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp. Voor het overnemen van een 
of enkele gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatiewerken 
dient men zich tot de uitgever te wenden.

Ondanks alle inspanningen is het de uitgever misschien niet gelukt alle rechthebbenden te 
achterhalen. Als u denkt rechthebbende te zijn, neemt u dan contact op met de uitgever.

Uitgeverij Deviant ontwikkelt en produceert al haar boeken in Nederland.
De boeken worden gedrukt op papier met het FSC-keurmerk.



Met Show de PRO en de lesbrieven die we 
hierbĳ maken, wil Uitgeverĳ Deviant leerlingen 
en docenten uit het praktĳkonderwĳs in de 
spotlights zetten.  

In deze lesbrief staat het verhaal van Jochem 
centraal. Dit is een van de verhalen waarin we 
de talenten van leerlingen zichtbaar maken. 
In elke strip zullen we een nieuw verhaal 
presenteren waarin een PRO centraal staat. 

Ook jĳ kan schitteren in een stripverhaal. 
Vraag het gratis lesmateriaal aan via 
praktĳkonderwĳs@uitgeverĳ-deviant.nl of volg 
ons op Facebook via facebook.com/showdepro.

Show de PRO is een initiatief van Uitgeverĳ 
Deviant voor leerlingen, docenten en alle 
anderen die het praktĳkonderwĳs een warm 
hart toedragen.


