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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 maandag 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 
schoolregels 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. 
 
De eerste schoolweek, vanaf maandag 28 augustus, is een 
introductieweek. Meer hierover leest u verder in deze Nieuwsbrief 
 
In de tweede of derde week van het nieuwe schooljaar nodigt de mentor u uit voor een 
individueel kennismakingsgesprek. Deze gesprekken komen in plaats van de algemene 
ouderavonden die we voorheen organiseerden. U krijgt tijdens het gesprek informatie over 
hoe het schooljaar eruit gaat zien en kunt u met de mentor afspraken maken over hoe en 
over welke onderwerpen u met elkaar contact onderhoudt. 
 

Wisselingen in de leiding van de school 
 

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er meerdere wisselingen in de 
leiding van de school.  
Mevrouw van ’t Sant gaat leiding geven aan Symbion, de 
praktijkschool in Didam, omdat de locatiedirecteur daar per 1 juli 
is gestopt met zijn werk. Zij was al eindverantwoordelijk voor 
deze collega-school. De heer Tichelaar neemt haar taken over en 
wordt interim- locatiedirecteur bij Produs. Na de zomervakantie 

zal er binnen Quadraam een interne sollicitatieprocedure voor locatiedirecteur worden 
uitgezet. De heer Broekmans neemt de plek in van de heer Tichelaar en wordt 
teamcoördinator van Produs. 
 

  



Over het nieuwe schooljaar 

 
Uw zoon/dochter heeft onze nieuwe schoolgids voor de 
zomervakantie ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, belt u 
dan met het secretariaat op telefoonnummer 026 320 8830. U 
kunt de schoolgids ook op onze website vinden.  
In het nieuwe schooljaar is er een aantal wijzigingen in het 
rooster. Zo hebben sommige klassen het 8e uur gymles. Het 8e 
uur is van 14.40-15.30 uur. Ook voeren de mentoren tijdens het 
8e uur met sommige leerlingen individuele coachingsgesprekken. De rode draad in deze 
gesprekken is: aan welke doelen werk je in deze periode, lukt dat en wat heb je daarvoor 
nodig? Informatie over de klasse-indeling voor het nieuwe schooljaar ontvangt de leerling 
in de laatste week van de schoolvakantie. 
 

Introductieweek 
 

De eerste schoolweek, vanaf maandag 28 augustus, wordt komend 
jaar een introductieweek. Op maandag, dinsdag en woensdag 
organiseert de mentor activiteiten met de klas om kennis te maken 
met elkaar en om de groepsband te versterken. Leerlingen van het 
derde leerjaar gaan bovendien op woensdag op bezoek bij hun 
groepsstageplek. Op donderdag is er een sportdag en op vrijdag 
wordt er een schoolbrede cultuurdag georganiseerd. Op maandag 

28 augustus hoort uw zoon/dochter van de mentor hoe de week er precies uit gaat zien. Het 
kan zijn dat hij/zij in deze week soms in de middag of ochtend vrij is. 
 

Promotiefilm 

 
Leerlingen van Produs maakten afgelopen maanden een 
promotiefilm over de school. Het is een film door en voor 
leerlingen: voor nieuwe leerlingen om hen te laten zien hoe het is 
om op Produs te zitten, door de leerlingen omdat leerlingen 
bepaalden welke inhoud voor nieuwe leerlingen belangrijk is en 
hoe de film eruit moest komen te zien. En dat hebben ze heel 
goed gedaan! U kunt de film bekijken op de homepage van onze website. 
 

Extra lessen Nederlands/rekenen 
 

Aankomend schooljaar stromen er weer enkele ISK-leerlingen in 
op Produs. Deze leerlingen komen uit de Internationale 
Schakelklas. Het zijn leerlingen die (meestal met hun ouders) 
gevlucht zijn uit hun eigen land. Aan deze leerlingen en andere 
leerlingen die zwakker zijn in de Nederlandse taal worden er 
vanaf volgend schooljaar extra taallessen gegeven. De lessen zijn 
bedoeld voor leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben.  

Voor leerlingen die kans hebben op een positief advies van ons om door te stromen naar 
de Entree-opleiding van het ROC wordt ook komend jaar weer een extra blok taal- en 
rekenen aangeboden. Deze lessen starten komend jaar meteen na de zomervakantie, 
mentoren van het vijfde jaar zijn gevraagd geschikte deelnemers hiervoor aan te leveren. 
Er vindt wel een strenge selectie plaats. 
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VMBO-certificaat mogelijk? 
 
Sommige van onze leerlingen hebben voor een bepaald vak de 
capaciteit om dit op VMBO-niveau te leren. Zij krijgen vanaf 
volgend schooljaar de mogelijkheid om dat vak op vmbo-niveau 
te volgen. Als uit toetsen en proefexamens blijkt dat ze in staat 
zijn het eindexamen te halen, kunnen ze aan dat examen 
deelnemen op het Maarten van Rossem. Het Maarten van 
Rossem geeft na het behalen van het examen een deelcertificaat 
uit voor dat vak. Als een mentor denkt dat dit voor één van onze 
leerlingen mogelijk is, wordt hierover natuurlijk eerst overlegd 
met die leerling en de ouders. Samen wordt de mogelijkheid en de aanpak besproken, 
voor elke leerling wordt een maatwerk-afspraak met het Maarten van Rossem gemaakt. 
 

Wisselingen team 
 

Ook binnen het team zijn er vanaf volgend schooljaar 
wisselingen. De heer Stuurman, mevrouw Vermeer, de heer 
Huijbers en de heer Schilling vertrekken. Ook mevrouw Van 
Leeuwen, textieldocent, vertrekt. Om haar te vervangen, is er een 
nieuwe textiel-docent aangesteld: mevrouw Abegg. Mevrouw 
Abegg zal in de laatste weken van het schooljaar af en toe 
aanwezig zijn om zich in te werken. Mevrouw Konakci en 
mevrouw Fienieg blijven bij Produs in het nieuwe schooljaar. 

Daarnaast worden er weer twee nieuwe LIO-ers (leraren in opleiding) aangesteld. 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt kort voor de herfstvakantie. 
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