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Onze Nieuwsbrief 
 
Vanaf dit schooljaar informeert het team van Produs alle 
ouders met regelmaat via een Nieuwsbrief.  
 
Bijzondere activiteiten en vrije dagen vindt u in deze 
Nieuwsbrief vermeld onder het kopje Agenda. 
 
 
 
 

Agenda 

 
Op 8 november (19.30 – 21.00 uur) is er een ouderavond 
voor de ouders van de leerlingen in leerjaar 4, 5 en 6.  
De directeur, mevrouw van ’t Sant, vertelt als opening 
over de ontwikkelingen in het onderwijs en over het team 
van Produs. Daarna informeren de opleiders de ouders 
over de inhoud van de vakopleiding die hun kind heeft 
gekozen. De ouders maken daarna kennis met de mentor 
en de stagebegeleider.  
 
In de week van 21 november vindt de eerste ronde van 
voortgangsgesprekken met ouders en hun leerling plaats. De mentor informeert u een 
week voor het gesprek over het geplande tijdstip voor u. 
 
Op 15 december, van 16.00 tot 20.00 uur, organiseert het team samen met de leerlingen 
een wintermarkt. De opbrengst van de markt is bestemd voor Serious Request. Ouders, 
familie en vrienden van de leerlingen zijn van harte welkom. We gaan er met zijn allen een 
sfeervolle activiteit van maken. Ook bewoners uit de buurt van de school worden 
uitgenodigd hiervoor. Op een later moment informeren wij u verder hierover. 
 
De kerstvakantie is dit jaar van 24 december tot en met 8 januari. 
 
Op 17 januari heeft het team een studiemiddag. Vanaf 12.30 uur zijn er geen lessen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cito-toetsen 

 
In de loop van de maand november doen alle klassen van 
Produs voor het eerst een Cito-toets. De toets is 
aangepast aan het taal- en rekenniveau van onze 
leerlingen. Vanaf dit schooljaar doen we deze toetsen 
twee keer per jaar, digitaal. In de maand maart is de 
tweede ronde. Met de uitslag van deze toetsen krijgen de 
leerling en de mentor beter zicht op de vooruitgang van de 
leerlingen. De resultaten ervan worden in de 
voortgangsgesprekken ook met de ouders besproken. 

 

De voortgangsgesprekken 

 
De voortgangsgesprekken zijn voor alle mentoren een 
belangrijk moment om met de ouders en de leerling te 
bespreken hoe het op school gaat. Ouders worden ook 
geïnformeerd over wat de onderwerpen zijn waar de 
leerling de komende periode beter in wil worden. De 
deelname van ouders aan deze gesprekken is verplicht. 
Door uw informatie in deze gesprekken krijgt de mentor 
een vollediger beeld van de leerling en hoe wij hem of 
haar het best kunnen ondersteunen in het leren. Ook is het voor ons van belang te weten 
of u uw kind thuis kan en wilt ondersteunen bij de onderwerpen uit zijn of haar leerplan 
voor de komende periode. 
 

Samenwerking met ouders 

 
Regelmatig geven ouders aan dat ze iets voor ons 
onderwijs willen doen. Het team wil daar beer gebruik van 
gaan maken. Hebt u een tip voor een stageplaats, wilt u 
een keer iets over uw werk vertellen op school, kunt u 
bijdragen aan de invulling van het vak vrije tijdsbesteding 
dankzij uw hobby, wilt u een klas ontvangen op uw bedrijf, 
of elke andere mogelijkheid: laat het ons weten via de 
mentor of via het algemene mailadres van de school: 
info@produsarnhem.nl. Een medewerker die daar gebruik 

van wil maken neemt dan contact met u op. 

 

Veilig werken op stage 
 
Veiligheid is op alle werkplekken in Nederland een 
aandachtspunt. Dat geldt dus ook voor alle stageplekken 
van onze leerlingen. Daarom wordt vanaf dit jaar in alle 
derde- en vierdejaars klassen een cursus Veilig Op Stage 
(VOS) gegeven. De leerlingen kunnen de cursus digitaal 
volgen. De cursus wordt afgesloten met een examen 
waar de leerling een certificaat mee kan behalen. 
Leerlingen die hebben gekozen voor de opleiding in de 
techniek (houtbewerking of installatietechniek) kunnen 
daarna de cursus BVCA doen. Dit is een diepgaandere veiligheidsopleiding, waarvoor ook 
een certificaat kan worden behaald. Veel werkgevers in de technieksector stellen zo’n 
certificaat verplicht. 
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Bibliotheek in school 
 

Produs heeft sinds enkele maanden een kleine 
bibliotheek in huis. De boeken worden door de school 
geleend van de Arnhemse bibliotheek en regelmatig 
vernieuwd. Er zijn boeken over allerlei onderwerpen en 
voor verschillende leesniveaus te vinden, elke 6 weken 
worden er weer 100 nieuwe boeken aangeleverd. In de 
loop der tijd kan het boekenbestand steeds beter 
aangepast worden aan de vragen en de smaak van de 
leerlingen. De onderbouwklassen bezoeken af en toe 

deze bibliotheek, zodat elke leerling regelmatig een nieuw leesboek kan uitzoeken. Veel 
lezen helpt de taalontwikkeling van onze leerlingen. 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt kort voor de kerstvakantie. 
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