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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 

 
Let op! Bij het opstellen van deze nieuwsbrief zijn we 
uitgegaan van onze   oorspronkelijke planning. Door 
de omstandigheden rondom het coronavirus kan het 
zijn dat er wijzigingen komen. Mocht dit het geval zijn, 
dan laten we dat zo snel mogelijk weten. 
 
De herfstvakantie is van zaterdag 23 tot en met zondag 
31 oktober. 
 
Op maandag 1 november  heeft het team van Produs een studiedag. De school is die dag 
gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel naar hun stage toe. 
 
Op dinsdagavond 14 december organiseert het team samen met de leerlingen een 
wintermarkt. Ouders, familie en vrienden van de leerlingen zijn van harte welkom. We 
maken er met z’n allen een sfeervolle activiteit van. Ook zijn er lekkere hapjes en drankjes 
verkrijgbaar. Bewoners uit de buurt worden hier ook voor uitgenodigd. Op een later 
moment krijgt u hier meer informatie over. 
 
De kerstvakantie is van 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022. 
 

 
 

  



Vanuit het team 

 
 We zijn dit schooljaar met een aantal nieuwe medewerkers 
gestart. Mevrouw Glasbergen is met zwangerschapsverlof, 
ze beviel in de zomervakantie van een zoon. Mevrouw 
Hengeveld is ook met zwangerschapsverlof. Mevrouw Van 
Gendt vervangt haar uren in het ondersteuningsteam.  
Verder kwam er een oude bekende terug bij Produs: 
mevrouw Vertrouwd. Zij en de heer Kok, een docent van 

Kentalis, doen samen de PK-klas. De PK-klas is een gemengde klas waarin 
Kentalisleerlingen en Produsleerlingen zitten.  
 

Tevredenheidsonderzoek 

 
Enige tijd geleden namen we weer een enquête af voor 
ons tevredenheidsonderzoek. Dit  onderzoek helpt ons om 
te zien waarin we het als school goed doen en waarin 
misschien minder. Ouders waarderen de school op bijna 
alle vragen van het tevredenheidsonderzoek even hoog 
als twee jaar geleden. Het eindcijfer dat ze geven is dan 
ook gelijk gebleven. 
Ouders zijn het meest positief over: 
- de beschikbaarheid van de ICT-middelen; 
- de mate waarin de docenten leerlingen stimuleren samen te werken; 
- de mentor van hun kind; 
- het krijgen van contact met de school. 
Er zijn geen vragen waarop ouders de school een lage waardering geven. 
De mening van ouders vinden wij belangrijk en deze telt zeker mee! We krijgen een goed 
beeld als zoveel mogelijk ouders de enquête invullen. We vragen u dan ook om vooral 
mee te doen aan deze onderzoeken. 
 

Verkeer & Veiligheid op school 
 
Regelmatig zien wij dat er ouders/verzorgers zijn die met de auto het 
schoolplein oprijden om hun kind af te zetten en weer achteruit rijden 
om te keren. Dit zorgt voor een onveilige situatie. Het verzoek is om uw 
kind voor de poort af te zetten, zodat we de veiligheid kunnen 
waarborgen. Alvast dank voor uw medewerking.  

Ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 
 
Produs ontvangt van het ministerie van Onderwijs een 
vergoeding voor de boeken en voor   veel andere 
leermiddelen. Produs krijgt géén geld voor zaken als 
introductiedagen, schoolfeesten, sport- en spelactiviteiten, 
de sinterklaasviering, de wintermarkt en excursies. 
Daarnaast hebben we een CJP-abonnement om culturele 
activiteiten te bezoeken of om cultuur binnen de school te 
halen. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan onze school 
deze extra activiteiten organiseren.  
U ontvangt binnenkort een uitnodiging van Schoolloket om € 85,00 voor de ouderbijdrage 
te betalen. Gelrepashouders krijgen hierop een bedrag in mindering. De hoogte van dat 
bedrag wordt nog door de gemeente Arnhem vastgesteld. Wij kijken uit naar alle 
activiteiten die we straks met de leerlingen kunnen doen. 
 



Vanuit de medezeggenschapsraad 
 
 Er is een nieuw lid toegetreden tot de MR van Produs. 
Mevrouw Weertjes heeft de plaats van mevrouw Engels 
ingenomen. Mevrouw Weertjes is tevens lid van de GMR, 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze  
overkoepelende onderwijsstichting Quadraam en neemt 
veel kennis en ervaring mee voor onze MR. 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de kerstvakantie. 
 
Produs Praktijkonderwijs 
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