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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 

 
In de maand oktober maken de derdejaars leerlingen de Cito-toets. De andere leerlingen 
maken de toets in de maand november. 
 
De herfstvakantie is van zaterdag 12 tot en met zondag 20 oktober. 
 
Op maandag 21 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. 
 
Op dinsdag 10 december van 18.00 - 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. 
 
Op donderdag 19 december is het eerste schoolfeest van het schooljaar. Meer informatie 
over het feest volgt later. 
 
De kerstvakantie is van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020. 
 

 
 

 

  



Cito-toetsen 

 
In de maand oktober maken de derdejaars 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. 
 

Algemeen directeur Produs (en Symbion) 
 

Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Anja Geritz, ik ben 47 
jaar, getrouwd en we hebben 3 dochters van 20, 17 en 11 jaar 
oud. Sinds 1 augustus ben ik de algemeen directeur van de 
Praktijkscholen van Quadraam, Produs en Symbion. Ik heb 
beide scholen inmiddels leren kennen en ben erg enthousiast 
over de scholen, over de leerlingen, over de leerroutes. In het 
verleden heb ik verschillende leidinggevende functies bekleed. 
Altijd in een omgeving waarin je kan bijdragen aan de 
samenleving. Ook binnen Symbion en Produs is dat mijn 
drijfveer. In contact met de leerlingen voel ik dat nu elke dag! 
Samen met dhr. Broekmans, locatiedirecteur van Produs, gaan 

we met elkaar zorgen voor een klimaat waarin uw kind het beste uit zichzelf kan halen. 
Graag tot ziens!  
 

Vanuit het team  
 
De heer Broekmans is benoemd tot locatiedirecteur van Produs. 
De heer Broekmans is geen onbekende voor de meeste ouders 
en leerlingen. Hij was namelijk al teamcoördinator bij Produs. 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief al kon lezen, namen we 
afscheid van een aantal medewerkers. Hiervoor hebben we 
goede vervangers gevonden. We startten het schooljaar met 
twee nieuwe docenten: mevrouw Vermeer (mentor van klas 5C) 
en mevrouw Hermans (mentor van klas 4A). Ze hebben allebei 
ruime ervaring in het onderwijs.  
Daarnaast is mevrouw Gabriel vanaf 1 september nieuw in ons administratieteam. Ze zal 
zich vooral bezighouden met de leerlingenadministratie en schoolloket.  

 

Ouder gezocht voor de medezeggenschapsraad 
 

Binnen Produs is een mr aanwezig, mr staat voor 
medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit zes leden: drie 
docenten en drie ouders. De mr kijkt kritisch naar het 
voorgesteld personeelsbeleid, het formatieplan (financiële 
invulling), lesmethodes, veiligheid op school (pestprotocol), 
nieuwe faciliteiten en nog veel meer. Voor veel besluiten moet 
de directie instemming krijgen van de mr.  
We zoeken bij Produs een nieuwe oudervertegenwoordiging 
voor onze mr. Als u interesse of vragen hierover heeft, neemt u 
dan contact op via mr@produsarnhem.nl . U kunt ook bellen met 

het secretariaat van Produs en uw gegevens achterlaten. Op onze website, onder het 
kopje De organisatie, kunt u meer lezen over onze mr. 

mailto:mr@produsarnhem.nl


Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
 
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. Gelrepashouders krijgen hierop een bedrag in mindering. De hoogte van dat 
bedrag wordt nog door de gemeente Arnhem vastgesteld. Dankzij de vrijwillige 
ouderbijdrage kan onze school deze extra activiteiten organiseren.  
 

Week tegen pesten 

 
Van 23 tot en met 27 september was de week tegen pesten. 
“Wees een held, met elkaar” was het thema van deze week. Door 
middel van opdrachten, liedjes, films, spelletjes, verhalen en 
praktijkopdrachten besteedden we elke dag aandacht aan het 
onderwerp pesten. Dit vooral met de positieve boodschap “Wees 
een held!”. Door te praten over het onderwerp pesten, afspraken 
te maken met elkaar en teambuildingsactiviteiten te doen, 
leerden onze leerlingen elkaar beter kennen. Ook werkten zij 
samen aan een goede sfeer. Het uitgangspunt was hierbij vooral 

dat je een held kunt zijn door in de eerste plaats goed voor jezelf en je eigen grenzen te 
zorgen en in tweede plaats natuurlijk ook voor een ander. 
 

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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