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Een Nieuwsbrief? 

 
Vanaf dit schooljaar informeert het team van Produs alle 
ouders met regelmaat via een Nieuwsbrief. We willen 
minder losse berichten van de school sturen en zo veel 
mogelijk alle informatie verzamelen in deze Nieuwsbrief. 
Bijzondere activiteiten en vrije dagen vindt u in deze 
Nieuwsbrief vermeld onder het kopje Agenda.  
 

Agenda 

 

 In de week van 17 oktober starten de lessen Rots en 

Water voor leerlingen van het eerste en tweede 

leerjaar. Het eerste thema is Groepsvorming en 

Samenwerking. Leerlingen oefenen met sociale 

vaardigheden die in een groep van belang zijn. 

 

 Op 11 oktober (19.30 – 21.00 uur) ontvangen de 

mentoren van het derde leerjaar graag de ouders met 

wie ze dit jaar gaan samenwerken. De directeur, 

mevrouw Van ’t Sant, vertelt eerst over de 

ontwikkelingen van het onderwijs en het team van 

Produs. De ouderavond voor de leerlingen van de 

bovenbouw is op 8 november, meer informatie hierover volgt nog. 

  

 Op 18 oktober staat een studiedag voor het hele team gepland over coachend 

begeleiden van de leerlingen. Met deze manier van begeleiden willen we de 

zelfstandigheid in het leren bij de leerlingen versterken. De school is die dag gesloten. 

Leerlingen die individueel stage lopen gaan wel naar hun stagebedrijf toe. De 

groepsstage van het derde leerjaar vervalt. 

 

 Op 20 oktober is het schoolfeest. De leerlingen krijgen alle verdere informatie over 

kosten en vervoer nog vooraf mee. 

 

 De herfstvakantie valt dit jaar in de week van 24 t/m 28 oktober. 

 

 



Ouders maken de school beter 

 
Produs wil dit jaar meer gebruik gaan maken van de 
expertise van ouders. Regelmatig geven ouders aan dat ze 
iets voor ons onderwijs willen doen. Deze interesse om 
mee te werken gaan we registreren, zodat we met behulp 
van de ouders meer mogelijkheden in de school kunnen 
aanbieden. Het team denkt bij voorbeeld aan:  

 Tips doorgeven over een geschikt stagebedrijf of uw    
         werkgever motiveren een leerling te plaatsen. 
 

 Meewerken aan een uitstapje van de klas of een sportdag. 

 Over uw werk of bedrijf vertellen op school, een groep leerlingen op uw werk 
ontvangen of een leerling een dag mee laten lopen. 

 Meewerken aan de Open Dag of een presentatie van de school: ouders informeren 
ouders. 

 Een les verzorgen over uw hobby of een keuzevak meerdere weken aanbieden. 

 Iets anders wat wij niet hebben kunnen bedenken.  
 

U kunt de bijdrage die u wilt leveren melden via de mentor of het algemene mailadres van 
de school. Een medewerker die daar gebruik van wil maken neemt dan contact met u op. 
 

Het team dit schooljaar 

 
Dit schooljaar zijn er weinig wisselingen in het team. De textiellessen worden dit jaar 
grotendeels gegeven door mevrouw Van Leeuwen. Zij werkte vorig jaar als stagiaire en 
later als invaller al bij ons. De textieldocenten gaan dit jaar het vak sterker verbinden met 
kennismaking met cultuur en ontwikkeling van creativiteit.  
De heer Stuurman is als docent en mentor aangesteld voor een tweede klas. Hij was vorig 
jaar al Leraar in Opleiding op de school, dus is geen onbekende. De heer Schilling werkt 
dit jaar als Leraar in Opleiding in een eerste klas. Hij is al bekend bij de leerlingen als 
stagiaire en daarna als invaller. Hij richt zijn afstudeeronderzoek dit jaar op het vernieuwen 
van onze ICT-lessen: de school wil op dit gebied goed bij de tijd blijven. 
 
Elk jaar biedt de school verschillende stageplekken aan. Dit jaar werkt het team met drie 
MBO-stagiaires. Zij ondersteunen twee dagen in de week de lessen in de klassen met veel 
leerlingen in leerroute 1. Ook bij de gymlessen werken dit jaar twee stagiaires mee.   

 



Ontwikkeling van het onderwijs 

 
Elk jaar maakt het team een schoolplan met de punten die 
we op school gaan vernieuwen. Dit jaar is het digitaal leren 
een belangrijk onderwerp. Er is steeds meer software op de 
markt die geschikt is voor onze leerlingen. Daarmee 
kunnen we meer maatwerk aanbieden aan de leerlingen. 
Ook wordt het daarmee voor leerlingen mogelijk 
zelfstandiger te leren. Thuis kan er ook mee geoefend 
worden.  
Dit jaar werken we in alle klassen met de toetsen uit de 
leerboeken en met cijfers. Twee keer per jaar nemen we bij 
alle leerlingen ook een Cito-toets af voor taal en rekenen. 

Sinds kort is er een Cito-toets die geschikt is voor het praktijkonderwijs. Zo kunnen 
leerlingen zien waar ze beter in worden en wat de onderwerpen zijn waar ze extra 
aandacht aan moeten geven. ‘Regie bij de leerling’ is dit jaar een belangrijk thema voor de 
scholing van het team: leerlingen zo zelfstandig mogelijk maken in het leren, zodat zij zelf 
hun leerdoelen kunnen bepalen.  
 
De samenhang tussen de praktijk- en theorielessen is ook een onderwerp waar aan wordt 
gewerkt. Het gaat om de afstemming van de lesinhoud op elkaar. Een voorbeeld; als 
Wegen het onderwerp in de theorieles is geeft de praktijkdocent in de kookles extra 
aandacht aan dat onderwerp.  
 

Onze vakopleidingen 

 
Elk jaar beoordeelt het team of er nog wijzigingen in de 
vakopleidingen nodig zijn. Eerste vraag daarbij is of het 
aanbod nog aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt.  
De lasopleiding wordt daarom verbreed tot een opleiding 
installatie-en constructietechniek. Voor leerlingen die de 
opleiding detailhandel volgen is er nu in het tweede jaar 
een verdiepingsopleiding detailhandel, waarin meer 
geleerd wordt over logistiek (opslag, vervoer, 
magazijnbeheer). Aan de zorgopleiding, die zich tot nu toe vooral richtte op de 
schoonmaak, zijn nu onderdelen babyverzorging en persoonlijke verzorging toegevoegd. 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt kort na de herfstvakantie. 
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