
Nieuwsbrief 2 – schooljaar 2021-2022 

 
 
 

 
 

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. 
 
Vrijdag 24 december stoppen de lessen om 12.35 uur. 
Leerlingen zijn daarna vrij. Leerlingen die stagelopen, volgen de 
afspraken van het stagebedrijf. 
 
De kerstvakantie is van 25 december 2021 tot en met 9 januari 2022. 
 
In de maand januari maken alle leerlingen de Cito-toets.  
 
Zaterdag 29 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. 
 
In de week van 7 t/m 11 februari zijn de driehoeksgesprekken voor alle leerlingen, behalve 
voor de derdejaars leerlingen.  
 
Op donderdag 24 februari is ons schoolfeest. Meer informatie hierover volgt later. 
 
De voorjaarsvakantie is van 26 februari tot en met 6 maart 2022. 
 
Alvast voor in uw agenda: woensdag 9 maart en dinsdag 19 april heeft het team van 
Produs een studiedag. De school is die dag gesloten. Leerlingen die individueel stage 
lopen, gaan wel naar hun stage toe. 
 

 
 

  



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 

 
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 November startte Chris Jager als docent K&C (Kunst & 
Creatief). Hij vervangt de lessen van mevrouw Glasbergen 
tijdens haar zwangerschapsverlof. Mevrouw Hengeveld is 
moeder geworden van een dochter. 
 
 
 
 

 

Kerstactiviteiten 
 
Ook dit jaar zagen de kerstactiviteiten er op Produs anders uit 
dan normaal. Omdat de wintermarkt door de 
coronamaatregelen niet door kon gaan, maakten de leerlingen 
goodiebags met zelfgemaakte spullen. Deze goodiebags 
deelden de leerlingen coronaproof uit aan buurtbewoners van 
de school. In de goodiebags zaten mooie, zelfgemaakte dingen 
waar leerlingen enorm hun best op hadden gedaan, 
bijvoorbeeld versierde kerstballen, chocolaatjes, een 
kerstboompje, een zelfgemaakte kerstkaart en nog veel meer. 
Verder maakten de leerlingen bij hout een mooie kerststal voor het Leger des Heils. 
 

Flyer ouderchat 
 
Graag willen u wijzen op de informatie van de GroeiGids. Wellicht is deze ook handig voor 
u. Zie hiervoor de bijlage.   
 

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

 

 

http://www.produsarnhem.nl/


Groeit met je mee

Elke avond en in het weekend bereikbaar

Ouderchat
0-18 jaar



•  Is je kind weleens brutaal of opstandig?

•  Denk je dat je kind gepest wordt?

•  Slaapt je kind slecht?

•  Is je kind wel eens somber?

•  Wil je je kind meer zelfvertrouwen geven?

•   Vind je het lastig om met je kind over veilig vrijen, 
seks en relaties te praten?

Elke levensfase van je kind is anders en levert weer 
nieuwe vragen op. Hoe pak je dat als ouder aan? 
Chat er over met een jeugdverpleegkundige. Dat kan 
dagelijks anoniem via www.groeigids.nl/ouderchat.

De chat is ook bereikbaar via de GroeiGids app
of GGD Website. 

Scan de QR-code om de GroeiGids app te installeren.

Elke avond en in het weekend bereikbaar

www.groeigids.nl

Ouderchat 0-18 jaar


