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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 

 
De herfstvakantie is van zaterdag 22 tot en met zondag 30 
oktober. 
 
Op dinsdag 1 november heeft het team van Produs een 
studiedag. De school is die dag gesloten. Leerlingen die 
individueel stagelopen, gaan wel naar hun stage toe. 
 
Op woensdag 16 november, van 16.00-21.00 uur, is er een open dag bij Produs. Op deze 
dag maken potentiële leerlingen en hun ouders kennis met Produs.  
 
Woensdag 16 november zijn leerlingen die les hebben op deze dag, vanaf 12.35 uur vrij. 
 
Dinsdag 29 november zijn de leerlingen die les hebben op deze dag, vanaf 13.50 uur vrij. 
Er is dan een studiemiddag voor de docenten. 
 
Op dinsdagavond 13 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. 
 
Op donderdagavond 22 december hebben leerlingen van Produs een kerstgala. Meer 
informatie hierover volgt. 
 
Op vrijdag 23 december starten leerlingen die les hebben op deze dag, later. Leerlingen 
starten om 10.55 uur en zijn het eerste blok vrij. 
Leerlingen die individueel stagelopen, regelen zelf met hun stageadres of ze later mogen 
beginnen. 
 
De kerstvakantie is van zaterdag 24 december 2021 tot en met zondag 8 januari 2023. 

  



Vanuit het team 

 
Mevrouw Biemans werkt vanaf 1 oktober niet meer bij Produs. 
De heer Hamer neemt de lessen bewegingsonderwijs van haar 
over. 
 
 
 

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 

 
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.  

U heeft een uitnodiging van Schoolloket ontvangen om € 85,00 voor de ouderbijdrage te 
betalen. Dankzij deze vrijwillige ouderbijdrage kan onze school de extra activiteiten 
organiseren.  
 

Meesterproef 
 

In het derde leerjaar moeten de leerlingen van Produs kiezen 
voor de opleiding die ze gaan volgen. Dat is een belangrijke stap 
voor hun toekomst.  Produs ondersteunt de leerlingen bij het 
maken van die keuze. De school organiseert de komende 
maanden een Meesterproef voor elke leerling. 
De Meesterproef bestaat uit een theoretisch en een praktisch 
deel. Het theoretische deel wordt in de klas bij de mentor 

gegeven. Hierbij oriënteren de leerlingen zich op de verschillende sectoren, maar gaan ze 
ook hun kwaliteiten en interesses onderzoeken. Het praktische deel van de Meesterproef 
bestaat uit het volgen van de PSO-lessen (Praktijk Sector Oriëntatie), stages, oefenen van 
sollicitatiegesprekken en het maken van een praktische Meesterproef. Door de 
Meesterproef krijgen de leerling, de ouders en de school een volledig beeld van de 
ambities en mogelijkheden van de leerling. Hierdoor kunnen de leerlingen een goede 
keuze maken voor de opleiding in het vierde leerjaar. 

 

Vanuit de medezeggenschapsraad 
 
Binnen de MR heeft een wisseling plaatsgevonden. Mevrouw 
De Jong heeft afscheid genomen en meneer Hamer is 
toegetreden. We zoeken nog een derde ouder die zitting wil 
nemen in de MR. We zoeken nog een derde ouder die zitting wil 
nemen in onze MR. Lijkt dit u wat of heeft u hier vragen over? 
Stuurt u dan een mail naar: MR@produsarnhem.nl. 
 

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