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Onze Nieuwsbrief 
 
Vanaf dit schooljaar informeert het team van Produs alle 
ouders met regelmaat via een Nieuwsbrief.  
 
Bijzondere activiteiten en vrije dagen vindt u in deze 
Nieuwsbrief vermeld onder het kopje Agenda. 
 
 

Agenda 

 
Op dinsdag 17 januari heeft het team een studiemiddag. 
De school is vanaf 12.30 uur gesloten. De groepsstage 
van het derde leerjaar vervalt. Leerlingen die individueel 
stage lopen, gaan die dag gewoon naar hun stagebedrijf. 
Op deze middag worden alle medewerkers ingewerkt op 
een nieuw leerlingvolgsysteem, Presentis. Met dit 
systeem kunnen we de resultaten van elke leerling beter 
gaan volgen. Zodra het team goed is ingewerkt en alle 
mogelijkheden worden gebruikt, zullen ook de leerlingen en ouders er toegang toe krijgen. 
 
Op zaterdag 28 januari (10.00 – 13.00 uur) is er op Produs voor nieuwe leerlingen Open 
Dag. De mentoren zullen sommige leerlingen vragen mee te helpen bij deze dag. Het is 
voor nieuwe ouders en leerlingen fijn om op deze dag ook te kunnen praten met leerlingen 
die de school al kennen.  
 
Op dinsdag 31 januari (19.30 – 21.00 uur) is er een ouderavond voor leerlingen en hun 
ouders van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Op deze avond krijgt u informatie over de 
Participatiewet en over de mogelijkheden én beperkingen voor leerlingen om door te 
stromen naar Entree-onderwijs op het ROC.   
 
Op dinsdag 7 februari (19.30 – 21.00 uur) is er een ouderavond voor de leerlingen en 
ouders van het derde jaar. Op deze avond wordt informatie gegeven over de opleidingen 
die een leerling voor komend jaar kan kiezen en hoe het keuzeproces verloopt. 
 
Van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart is het carnavalsvakantie. 

 

 
 
Op maandag 6 maart heeft het team samen met het team van Symbion een studiedag. 
Onderwerp is Motiverende Gespreksvoering. Dit thema is een vervolg op de vorige 
studiedag over Coachend Begeleiden. De school is die dag gesloten. Leerlingen die 
individueel stage lopen gaan wel naar hun stage toe. 
  



 

Het team van Produs wenst alle ouders en leerlingen  
hele goede feestdagen toe. 

Wij maken graag samen met de leerlingen en hun ouders een heel goed en 
succesvol schooljaar 2017. 

 

 
 

Nieuwe medewerkers en vertrek 

 
Mevrouw Helling (één van de mentoren in het eerste jaar) 
gaat Produs per 1 januari a.s. verlaten. Zij werkt al een tijd 
één dag in de week voor het project Thuiszitters. Daarbij 
begeleidt ze leerlingen die niet meer naar school gaan. Het 
doel van het project is dat zij weer beginnen met leren en 
geleidelijk aan ook weer naar school gaan. Vanaf januari 
kan zij vier dagen in de week voor dit project gaan werken. 
Als nieuwe mentor voor haar klas is aangesteld mevrouw 

Konakci. In de laatste week voor de kerstvakantie heeft mevrouw Helling haar wegwijs 
gemaakt in de klas en in de school. 
 
De heer Huijbers is door ernstige gehoorproblemen al langere tijd ziek. Hij start in 
december weer met enkele uren werken, maar kan nog niet voor de klas staan. Hij kan wel 
de vervanger inwerken die nu voor hem is aangesteld: per 1 januari neemt mevrouw 
Vermeer zijn lessen over. 
 

Medezeggenschap op de school 
 
Binnen Produs is een MR aanwezig, MR staat voor 
Medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit 6 leden. 
Drie docenten zijn lid van de MR en drie ouders. 
Voorzitter van de MR-vergaderingen is de directrice van 
school. De MR kijkt kritisch naar het voorgesteld 
personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), 
lesmethodes, veiligheid op school (pestprotocol), nieuwe 
faciliteiten en nog veel meer. Kortom veel zaken worden 
binnen de MR besproken en voor veel besluiten moet de directie instemming krijgen van 
de MR. Wij als ouders van de MR kunnen niet alles alleen: als u als ouder vragen, ideeën 
of andere zaken over de school met ons wil delen of bespreken, dan zijn wij daar ook voor. 
Wij kunnen de onderwerpen dan agenderen op de MR-vergadering. 
We proberen de belangen van de kinderen op school zo goed mogelijk te behartigen. Op 
de website van de school staan onze gegevens. Spreek ons aan op een ouderavond of op 
een andere gelegenheid, als we elkaar ontmoeten op school 
Om met ons in contact te komen kunt u ook een email sturen naar het volgende email-
adres: MR@produsarnhem.nl. Een van de ouders zal dan met u contact opnemen.  
Ook kunt u bellen met secretariaat van Produs en uw gegevens achterlaten. Dan zullen we 
ook met u contact opnemen. 
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Ouders maken de school beter 

 
Onlangs hebben alle ouders een brief ontvangen met een 
verzoek om een bedrijfsbezoek te organiseren of om op 
school een keer iets over hun vak te komen vertellen. Voor 
onze leerlingen zijn zulke activiteiten motiverend, leerzaam 
en belangrijk om een goede beroepskeuze te maken. 
Aanmeldingen hiervoor zijn nog steeds heel erg welkom bij 
de heer Baumann, stagecoördinator van Produs 
e.baumann@produsarnhem.nl of via het telefoonnummer 
van Produs, 026 – 320 8830 

 

De zorgopleiding is verbreed  
 
De zorgopleiding van Produs is dit jaar verder ontwikkeld. Er zijn 
nieuwe onderdelen aan toegevoegd. Naast het leren van sociale 
vaardigheden en professioneel schoonmaken, biedt de opleiding 
nu ook lessen in onder andere uiterlijke verzorging, baby- en 
kindverzorging, gezond koken voor ouderen, hygiëne en 
onderdelen EHBO. De opleiding is daarmee breder van opzet 
geworden en duurt twee jaar.  
 

De website: www.produsarnhem.nl 
 
Op de website van de school vindt u regelmatig nieuwtjes 
over activiteiten van en in de school. Soms worden daar 
ook foto’s van de leerlingen in de activiteit bij geplaatst. We 
nodigen u uit af en toe onze site te bezoeken. U vindt daar 
ook het aanvraagformulier voor verlof (zie: Praktische 
zaken) en een aantal officiële documenten van de school, 
zoals de Schoolgids en het Schoolplan. 
 

Onderzoek naar de kwaliteit van de school 

 
Produs is onderdeel van stichting Quadraam. Onder deze 
stichting vallen 13 scholen in Arnhem, Elst en De Liemers. 
Elke twee jaar doet Quadraam een kwaliteitsonderzoek op 
alle scholen. In een digitale enquête wordt aan ouders, 
leerlingen en medewerkers hun mening over de school 
gevraagd. Met de uitslagen van dat onderzoek kan de 
school verdere plannen maken: wat gaat al goed en wat 
moeten we nog verbeteren? Het is voor het team van 
groot belang dat straks veel ouders en leerlingen hun 
mening laten horen over Produs. In de maand maart 
ontvangt u het verzoek om uw mening te geven over de school.  
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt kort voor de carnavalsvakantie. 
 
Produs Praktijkonderwijs 
Leidenweg 60 
6843 LD Arnhem 
Telefoon: 026 - 320 88 30  
Website: www.produsarnhem.nl 
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