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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 

 
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 14 t/m 18 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.  
 
Zaterdag 26 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. 
 
Dinsdagavond 5 februari is er een informatieavond voor ouders en leerlingen van klas 3 en 
voor Kentalis leerlingen over de keuze voor de opleidingen. Meer informatie hierover volgt 
later. 
 
De voorjaarsvakantie is van 2 tot en met 10 maart 2019. 
 

 
 

  



Vanuit het team 

 
De textiele werkvormen/beeldend vormen lessen worden 
verzorgd door mevrouw Saldaña Thielking. Op 
donderdagochtend verzorgt mevrouw Steeghs deze 
lessen. Omdat mevrouw Steeghs aan het begin van dit 
schooljaar ook al een aantal van deze lessen verzorgde, 
kennen veel leerlingen haar al. 
 
 
 

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking   
 
Vanaf januari gaat het “protocol medisch handelen en 
medicijnverstrekking” in werking. In dit protocol staat 
beschreven dat leerkrachten in principe geen medische 
handelingen op school verrichten. Een aantal leerlingen 
van onze school gebruikt dagelijks medicatie. Wanneer 
een leerling tijdens schooltijd medicatie gebruikt en dit op 
school verstrekt dient te worden, kan dit niet zonder 
formele toestemming. Ouders/verzorgers en de leerling 
geven deze toestemming door middel van het invullen en ondertekenen van een 
“toestemmingsformulier medicijnverstrekking”. Als school kunnen wij er enkel op toezien 
dat de medicatie ingenomen wordt. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van de 
medicatie en het bijhouden van de voorraad op school ligt bij de ouders en de leerling.  
Het protocol is in te zien op school en op onze website. Via de mentor en 
ondersteuningscoördinator zijn de toestemmingsformulieren voor medicatiegebruik te 
verkrijgen.  
 

Streetwise 

 
29 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 eerstejaarsleerlingen volgden een 
verkeersworkshop waarbij een PowerPointpresentatie 
werd vertoond. Bij de tweedejaarsleerlingen werd gebruik 
gemaakt van de ANWB-Verkeersbus. In deze bus 

ervaarden de leerlingen met behulp van een quiz, een spel, een workshop en een 
scootersimulator het verkeer. Onze derdejaarsleerlingen deden mee aan de interactieve 
workshop “Virtual Reality”. Met behulp van een laptop, VR-bril en controller werden 
verkeerssituaties ervaren vanuit het perspectief van een fietser, automobilist, scooterrijder, 
vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Er was ook ruimte om met elkaar te praten en te 
discussiëren over verkeersveiligheid.  

 
  



Tevredenheidsonderzoek 
 
Afgelopen november zijn we weer gestart met een 
tevredenheidsonderzoek. Dat doen wij omdat wij het 
belangrijk vinden om te weten welke verbeteringen u in 
ons onderwijs en in onze organisatie nodig vindt. Het 
onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Afgelopen 
november werd u via de mail gevraagd een eerste 
vragenlijst te beantwoorden. Dit was een lijst met vragen 
die landelijk door alle scholen wordt voorgelegd aan 
ouders. De resultaten voor Produs kunnen we dan vergelijken met andere scholen.  
In februari vragen we u opnieuw een vragenlijst te beantwoorden. In deze vragenlijst staan 
andere vragen, over onderwerpen die niet in de landelijke vragenlijst staan, maar die wij 
ook van belang vinden. Helaas is het technisch niet mogelijk om deze twee enquêtes 
vanuit één systeem (met een gecombineerde vragenlijst) te doen.  
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de voorjaarsvakantie. 
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