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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 kerstvakantie is van zaterdag 24 december 2022 tot en met 
zondag 8 januari 2023. 
 
In de maand januari maken alle leerlingen de Cito-toets.  
 
Zaterdag 21 januari, van 10.00-13.00 uur, is de open dag van 
Produs. Op deze dag maken potentiële leerlingen en hun 
ouders kennis met Produs. 
 
Op dinsdag 7 en woensdag 8 februari zijn de 
driehoeksgesprekken voor alle leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s).  
 
Op dinsdag 14 februari  heeft het team van Produs een 
studiedag. De school is die dag gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel 
naar hun stage toe. 
 
De voorjaarsvakantie is van 18 tot en met 26 februari 2023. 
 

 
 
 

Citotoetsen 

 
De Cito-toets is aangepast aan het taal- en rekenniveau van onze 
leerlingen. Met de uitslag van deze toetsen krijgen de mentoren 
en de leerlingen zicht op de vooruitgang. De resultaten worden 
ook met de ouders besproken tijdens de driehoeksgesprekken. 
Bij de derdejaars leerlingen bespreken we ze tijdens de 
keuzegesprekken. 
 

  



Driehoeksgesprekken 

 
Op 7 en 8 februari vinden de driehoeksgesprekken plaats. U als 
ouder/verzorger bent hier van harte voor uitgenodigd. De 
precieze planning, wie wanneer het gesprek heeft, versturen we 
op een later moment. 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.  
 
 

Vanuit het team 

 
1 December startte Femke Bos als schoolcoach bij Produs. De 
schoolcoach begeleidt leerlingen en docenten met zaken die niet 
met de inhoud van onderwijs te maken hebben. De heer De 
Jager verlaat Produs op 31 december. 
 
 

 

Wintermarkt 
 
Dinsdagavond 13 december organiseerde het team van Produs 
samen met leerlingen een wintermarkt. De wintermarkt was een 
groot succes! Het was gezellig druk. De school was versierd in 
kerstsfeer en zag er sfeervol uit. Bezoekers konden genieten van 
een hapje en een drankje. Bij kraampjes werden artikelen 
verkocht die leerlingen zelf hadden gemaakt. Ook konden 
bezoekers prijzen winnen bij de tombola en meedoen aan allerlei 
spelletjes.  
 

Ontbijt voor leerlingen 
 

Pubers eten niet altijd in de ochtend. Soms hebben ze geen tijd, 
geen zin of nog geen trek. Door de reis naar school hebben 
leerlingen bij aankomst op school vaak wel trek, maar hebben 
dan niet altijd ontbijt meegenomen. Het ontbijt is de belangrijkste 
maaltijd van de dag en Produs wil stimuleren dat leerlingen 
ontbijten. Om deze reden gaan wij leerlingen die hier gebruik 

van willen maken, een ontbijt aanbieden. Leerlingen hoeven zich hier niet voor aan te 
melden. Vanaf het nieuwe jaar kunnen zij 's morgens tussen 08.15 en 08.45 uur in de 
kantine van school gratis een ontbijtje halen.  
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de voorjaarsvakantie. 
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