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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 23 oktober heeft het team van Produs samen met 
het team van Symbion een studiedag. De school is die dag 
gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel naar 
hun stage toe. 
 
In de maand oktober maken de 3e-jaars leerlingen de Cito-
toets. De andere leerlingen maken deze in de maand november.  
 
Op dinsdag 12 december van 17.00 - 20.00 uur organiseert het team samen met de 
leerlingen een wintermarkt. De opbrengst van de markt is bestemd voor een goed doel. 
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 23 december 2017 tot en met 7 januari 2018. 
 
Voor nu alvast: 
 

 
 

  



Driehoeksgesprekken 

 
Vorig jaar zijn we met een aantal klassen gestart met 
driehoeksgesprekken. Deze gesprekken komen in de plaats 
van de voortgangsgesprekken. Vanaf dit schooljaar vervangen 
we alle voortgangsgesprekken door driehoeksgesprekken. 
Tijdens het driehoeksgesprek vertelt uw zoon/dochter aan u en 
de mentor hoe het met hem/haar gaat. Hij/zij vertelt ook hoe het 
verloopt met de eerder gestelde doelen. Verder worden de 
nieuwe doelen voor de volgende periode bepaald. Uw 
zoon/dochter is dus vooral aan het woord en u en de mentor 

luisteren naar zijn/haar verhaal. Sommige leerlingen maken hierbij gebruik van een 
PowerPointpresentatie. In januari zijn de eerste driehoeksgesprekken. 
 

Citotoetsen 
 

In de maand oktober maken de 3e-jaars leerlingen de Cito-toets. De 
andere leerlingen maken deze in de maand november. De toets is 
aangepast aan het taal- en rekenniveau van onze leerlingen. Met de 
uitslag van deze toetsen krijgen de mentor en de leerlingen zicht op 
de vooruitgang van de leerlingen. De resultaten worden ook met de 
ouders besproken tijdens de driehoeksgesprekken. 
 
 
 
 

Pilot ziekmelden met de Magisterapp 

 
Veel ouders gebruiken de app van Magister op hun telefoon. 
Met deze app kon u al het rooster en de absentieregistratie van 
uw zoon/dochter zien. Direct na de herfstvakantie starten we 
met een pilot: de app krijgt namelijk een nieuwe functionaliteit 
waarmee u uw zoon/dochter kunt ziekmelden. U hoeft dan niet 

meer te wachten tot 08.00 uur om school te bellen, u kunt uw kind via de app ziekmelden. 
Hiervoor geldt nog steeds de regel dat ziekmelden vóór 08.15 uur moet gebeuren. Meer 
informatie over ziekmelden via de app vindt u in de bijgesloten handleiding en ook op onze 
website, onder het kopje Praktische zaken – Magister voor ouders en leerlingen. 

 

Wisselingen in de MR 
 
De heer Van Meegen is gestopt als MR-lid. Ook de heer 
Huijbers is geen lid meer omdat hij niet meer bij Produs werkt. 
De heer Lap blijft MR-lid. Daarnaast zijn mevrouw De Jong en 
mevrouw Engels aangesteld als nieuw lid.  
 
 
 

Nieuwe medewerkers in het team 



 
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er een aantal nieuwe 
medewerkers gestart op Produs. Mevrouw Abegg is onze 
nieuwe textieldocent en we hebben twee nieuwe LIO-ers 
(leraren in opleiding): mevrouw Willemsen en de heer Pepping. 
Mevrouw Willemsen geeft les aan klas 1A en de heer Pepping is 
gymdocent. 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt kort voor de kerstvakantie. 
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