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Onze Nieuwsbrief 
 
Het team van Produs houdt u graag op de hoogte van activiteiten 
en ontwikkelingen in de school via deze Nieuwsbrief.  
 
Bijzondere activiteiten en vrije dagen vindt u vermeld onder het 
kopje Agenda. 
 
 

Agenda 

 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, en op vrijdag 26 mei, is 
de school gesloten en hebben alle leerlingen vrij. 
 
Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni, hebben de leerlingen ook 
vrij. 
 
In de week van 19 juni vinden de voortgangsgesprekken met ouders en leerlingen plaats. 
De mentor informeert u over het geplande tijdstip.  
 
Op dinsdag 27 juni is er weer een gezamenlijke sportdag met Symbion voor de klassen 1 
en 2. We verwachten de leerlingen om 08.30 uur op school voor de mentorles. We 
vertrekken om 09.00 uur vanuit school met de bus naar Symbion en verwachten om 15.00 
uur terug te zijn. Leerlingen moeten zelf hun eten en drinken voor deze dag meenemen. 
Het is de bedoeling dat ze hun sportkleding al aan hebben als ze op school komen. Extra 
meenemen: schone kleren en een handdoek. 
 
Op donderdag 29 juni van 13.00-14.40 uur is de kennismakingsmiddag voor nieuwe 
leerlingen. Sommige klassen hebben daardoor die dag een ander rooster dan normaal. Als 
dit het geval is, dan krijgt uw zoon/dochter daarover bericht. Die avond komen ook hun 
ouders op school kennismaken.  
 
Vrijdag 30 juni is de laatste stagedag voor leerlingen die individueel stage lopen. 
 
In de week van 3 juli hebben de leerlingen van alle onderbouwklassen een bijzondere 
activiteit samen met hun klas en mentor. De leerlingen krijgen hier later meer informatie 
over. 
 
Dinsdag 4 juli, vanaf 19 uur, is de avond van de certificering/diploma-uitreiking voor alle 
leerlingen die een branche-examen hebben gehaald. Leerlingen en hun ouders/verzorgers 
ontvangen hier nog apart een uitnodiging van. We maken er weer een feestelijke avond 
van voor leerlingen, ouders en het team! Met de leerlingen die de school verlaten wordt op 
een andere dag het schoolverlatersetentje gepland. Zij worden op een later moment 
geïnformeerd over tijd en plaats.  
 



Op donderdag 6 juli gaan alle onderbouwklassen, klas 1 tot en met 3, op schoolreis naar 
de Efteling. We verwachten de leerlingen 08.15 uur op Produs waarna de bus vertrekt om 
08.30 uur. Tijdens de lunch krijgen de leerlingen een frietje met een snack naar keuze en 
een flesje frisdrank. Om 15.30 uur vertrekt de bus weer richting Produs. We hopen rond 
17.00 uur terug te zijn. Voor leerlingen die niet mee gaan, is er een alternatief programma 
op school. 
 
Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 juli zijn alle bovenbouwklassen vrij. 
 
Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 juli is de lesvrije week. Alle leerlingen hebben dan 
al vrij. Het personeel van Produs werkt die week nog om het nieuwe schooljaar voor te 
bereiden. De school is dus telefonisch bereikbaar, behalve op donderdagmiddag, dan 
heeft het hele team het jaarlijkse teamuitje. 
 
De school is gesloten van 15 juli  tot en met 20 augustus en is weer telefonisch bereikbaar 
vanaf 21 augustus.  
 
Op maandag (voorgaande jaren was dat op dinsdag) 28 augustus starten alle leerlingen 
het nieuwe schooljaar met een kennismakingsbijeenkomst met de klas en de mentor. Ook 
krijgen leerlingen die dag hun rooster en worden de regels besproken. Klas 1 wordt 
verwacht van 08.30-10.30 uur, klassen 2 en 3 van 10.55-12.35 uur en de bovenbouw van 
13.00-14.40 uur. 
 

Het team 

 
Mevrouw Peilouw is begin mei bevallen van een zoon. Zij en 
haar zoon maken het goed. Mevrouw Peilouw start haar 
werkzaamheden weer na de zomervakantie.  
 
Voor de zomervakantie komt ze enkele dagen op school om zich 
in te werken en voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. 
 
 
 

Kwaliteitsonderzoek 
 

Een groot aantal ouders en leerlingen heeft in de maand maart 
een enquête over Produs ingevuld. Hiermee meten wij elke 
twee jaar hoe tevreden zij zijn over onze school. Het team 
bedankt alle ouders en leerlingen die de enquête hebben 
ingevuld. Over het algemeen zien we in de resultaten dat de 
ouders en de leerlingen de school aanmerkelijk beter waarderen 
dan twee jaar geleden: de school krijgt van ouders als eindcijfer 
een 7.4, terwijl dat twee jaar geleden een 6.4 was. Leerlingen geven de school nu een 6.3, 
terwijl dat twee jaar geleden een 6.1 was. Op alle afzonderlijke vragen geven zowel de 
leerlingen als de ouders ook een aanmerkelijk hogere waardering. Met een delegatie van 
het team, met de leerlingenraad en met de MR zijn de resultaten besproken. Er zijn drie 
onderwerpen uitgehaald waar we komende tijd aan gaan werken. Van groot belang is dat 
we nog meer aandacht geven aan de veiligheid in school, vooral de aanpak van pesten. 
Verder willen we uitzoeken wat we nog kunnen doen om leerlingen een positievere 
beleving van de school te geven. Derde punt is om de buitenschoolse activiteiten nog 
beter te maken. Op deze drie punten scoren de leerlingen en de ouders ons het minst 
positief.  
 



Uit de MR 

 
De MR bestaat uit 3 ouders van onze leerlingen en 3 
medewerkers van het  Produs-team. Uit het kwaliteitsonderzoek 
blijkt dat veel ouders en medewerkers niet weten wat de MR 
doet voor de school, daarom heeft de MR besloten na elke 
vergadering met de directeur de belangrijkste bespreekpunten 
op te nemen in deze nieuwsbrief. De MR heeft op 10 mei de 
resultaten van het kwaliteitsonderzoek besproken. Zie het stukje 
hiervoor in de Nieuwsbrief. Daarnaast heeft de directeur met de 

MR besproken welke veranderingen in het rooster van komend jaar gepland zijn. De MR 
heeft met deze plannen ingestemd.  
 

Kentalis 
 
Volgend schooljaar komt er een klas van 7 of 8 leerlingen van 
Kentalis op Produs. Het gaat om leerlingen die in het vierde 
leerjaar zitten. Dit zijn leerlingen met problemen met leren 
spreken of met horen. Zij krijgen in een eigen groep de 
theorielessen en volgen de vakopleiding samen met de 
leerlingen van Produs.  
 

Nieuwe opleidingen 
 

Elk jaar beoordeelt Produs of er nog en wijziging in de opleiding 
gewenst is. Daarbij kijken we goed naar wat de vraag op de 
arbeidsmarkt is. Het volgend schooljaar worden er daarom twee 
nieuwe opleidingen gegeven op Produs. Voor leerlingen die 
hebben gekozen voor de richting horeca starten we met de 
opleiding Bediening assistent (BAS). Snelle leerlingen in de 
horeca kunnen zo 3 opleidingen behalen in de 3 jaren van de 
bovenbouw. Voor leerlingen in de detailhandel is er volgend jaar 
een opleiding Verdieping detailhandel. Dit is voor de leerlingen 
die de opleiding Detailhandel hebben gehaald en zich in dit vak 
verder willen ontwikkelen. Deze opleiding bevat ook het 

onderdeel Werken aan de balie. De heftruckopleiding wordt volgend jaar opnieuw 
gegeven, op een locatie in Duiven. 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt kort voor de zomervakantie. 
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