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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 kerstvakantie is van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021. 
 
In de maand januari krijgen de leerlingen van het derde leerjaar een assessment (toets). 
Met dit assessment wordt getoetst welke kwaliteiten en eigenschappen de leerling heeft of 
juist nog verder kan ontwikkelen. Ook wordt gekeken hoe het met de leerling gaat op 
school (theoretisch en praktisch) en tijdens de stage.  
 
In de maand januari maken alle leerlingen de Cito-toets. 
 
In de week van 8 t/m 12 februari zijn de driehoeksgesprekken voor alle leerlingen behalve 
de derdejaars-. 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.  
 
Dinsdagavond 9 februari is er een informatieavond voor ouders en leerlingen van klas 3 en 
voor Kentalisleerlingen over de keuze voor de opleidingen. Meer informatie hierover volgt 
later. 
 
De voorjaarsvakantie is van 13  tot en met 21 februari 2021. 

  



Streetwise 

 
Maandag 9 november bezocht de ANWB onze school met een 
interactief en opvallend verkeersprogramma “Streetwise”. Tijdens 
deze dag werd er op allerlei verschillende manieren aandacht 
besteed aan de veiligheid in het verkeer. De eerste-, tweede- en 
derdejaarsleerlingen volgden allerlei activiteiten over dit 
onderwerp. Er was ook ruimte om met elkaar te praten en te 
discussiëren over verkeersveiligheid. 

 

Online kennismaking met de school 
 
Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om dit jaar 
een normale open dag te houden. Daarvoor in de plaats is er 
een website www.kiesjenieuweschool.nl waarop scholen zich 
presenteren. Potentiële leerlingen en hun ouders kunnen hierop 
online een kijkje nemen in onze school en meer informatie 
krijgen over hoe wij het onderwijs vormgeven op Produs. Ook 
voor huidige ouders en leerlingen is het zeker de moeite waard 
om op deze site onze school te bezoeken. 
 

Wijziging leerlingengegevens 

 
Als er een wijziging in uw gezinssituatie is, wilt u dit zo snel 
mogelijk doorgeven aan de mentor én de administratie van 
school (via info@produsarnhem.nl). Het is belangrijk dat de juiste 
adres(sen), telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) bekend zijn 
op school. Op deze manier blijft u de informatie van school 
ontvangen en kunnen wij contact met u opnemen als dat nodig 
is. 

 

Ziek-/betermeldingen 
 
Als uw zoon/dochter ziek is, wilt u dit dan melden tussen 08.00 
en 08.30 uur. Dit kunt u doen via telefoonnummer 026-3208830, 
via de Magister app of door een mail te sturen naar 
info@produsarnhem.nl. We vragen u om dit niet via een app of 
mail aan de mentor te doen. Zo kunnen wij de 
aanwezigheidsregistratie op orde houden.  
Indien uw zoon/dochter stage loopt, is het van belang dat u 
hem/haar ook telefonisch ziek meldt bij het stageadres. 
 

Website 
 
Op onze website www.produsarnhem.nl staat veel informatie over onze school. Onze 
nieuwsbrieven kunt u hier bijvoorbeeld vinden. Vanaf nu staan de meest recente algemene 
brieven ook op onze website. Deze vindt u onder het kopje “Praktische zaken”: Brieven 
voor ouders. 
 

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