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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 23 december 2017 tot en met 7 januari 
2018. 
 
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 week van 15 t/m 19 januari zijn de 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. 
 
Zaterdag 27 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 donderdag 8 februari is er weer een schoolfeest. Meer informatie hierover volgt . 
 
Op vrijdag 9 februari zijn de leerlingen die les hebben op Produs de eerste twee uur vrij. 
Zij worden om 09.40 uur op school verwacht. De leerlingen die stage lopen, moeten weer 
op tijd op hun stage zijn. 
 
De voorjaarsvakantie is van zaterdag 10 tot en met zondag 18 februari.  

  



Vanuit het team  
 
Mevrouw Toussaint van klas 1B en de gymdocent de heer Giessen zijn door ziekte voor 
langere tijd afwezig. We zorgen voor passende oplossingen voor de vervanging zodat de 
leerlingen er zo weinig mogelijk hinder van hebben. Hiervoor zijn mevrouw Bouwmeister, 
mevrouw Kloppenburg en mevrouw Derksen aangenomen. Verder is mevrouw Tax van 
klas 3C inmiddels met zwangerschapsverlof. Mevrouw Konakci heeft de lessen en het 
mentoraat inmiddels overgenomen. Daarnaast heeft onze assistent-conciërge de heer De 
Jager onze school verlaten.  
 

Nieuwe directeur  
 
Afgelopen zomer stapte mevrouw Van ’t Sant over als locatiedirecteur naar Symbion. Zij is 
tevens bovenschools directeur van Produs en Symbion. De teamcoördinator van Produs, 
de heer Tichelaar, nam ad interim de taken als locatiedirecteur op Produs waar. 
Tegelijkertijd liep een interne sollicitatieprocedure voor een nieuwe locatiedirecteur voor 
Produs.  
 
Deze procedure is nu afgerond. Mevrouw Bagijn wordt aangesteld als locatiedirecteur van 
Produs. Mevrouw Bagijn werkte de afgelopen 5 jaar als afdelingsmanager op ’t Venster 
waar ze verantwoordelijk was voor de afdeling kunst en cultuur, voor het administratieteam 
en voor het ondersteuningsteam. Eerder was ze 11 jaar directeur van een basisschool (op 
2 verschillende scholen) en docent op een hbo en in het basisonderwijs. 
 

Mevrouw Bagijn start 9 januari als locatiedirecteur van Produs. 
 

18 jaar, en dan? 

 
Als kinderen 18 jaar worden, verandert er veel. Op de site van 
de overheid https://levensgebeurtenissen.overheid.nl/16-18-
jaar-worden/onderwerp/?wie-wordt-18=kind kunt u hier veel 
informatie over vinden. U vindt er links naar allerlei nuttige 
websites: bijvoorbeeld de website van het Nibud, een checklist 
“18 en nu”, informatie over alcohol en nog veel meer. Het is 
belangrijk om op tijd te weten wat er geregeld moet worden als 
uw zoon/dochter de leeftijd van 18 jaar bereikt: de zorgtoeslag, 
studiefinanciering en tegemoetkoming in de schoolkosten 
moeten bijvoorbeeld een aantal maanden van te voren 

aangevraagd worden. Voor een aantal zaken heeft uw kind een DigiD nodig. Voor vragen 
of hulp kunt u ook contact opnemen met het wijkteam van uw gemeente.  
 

Verkeersveiligheid bij school  
 
Ouders die hun zoon/dochter met de auto naar school 
brengen, kunnen hem/haar aan de weg bij school af zetten. In 
verband met de verkeersveiligheid vragen wij u om niet het 
schoolplein op te rijden. 
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Contact met school  
 

Als u uw zoon/dochter ziek wilt melden, neemt u dan contact op met het 
secretariaat van Produs op telefoonnummer: 026 – 320 88 30. U kunt 
uw kind natuurlijk ook ziekmelden via de Magisterapp. Bij vragen over 
facturen of als u uw NAW-gegevens of telefoonnummer wilt laten 
wijzigen, dan kunt u het best een mail sturen naar 
info@produsarnhem.nl. Voor (bijna) alle overige zaken is de mentor van 
uw zoon/dochter uw eerste aanspreekpunt. 
 
We wensen u fijne feestdagen en het allerbeste voor 2018!  

 

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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