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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 

 
Op vrijdag 20 december zijn alle leerlingen vanaf 12.35 uur vrij. 
Leerlingen die individueel stage lopen, hebben hun normale 
stagedag. 
 
De kerstvakantie is van 21 december 2019 tot en met 5 januari 
2020. 
 
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 20 t/m 24 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 25 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 11 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. 
 
Op donderdag 13 februari is er een ouderavond over online veiligheid voor 
ouders/verzorgers van 1e-jaars leerlingen en hun zoon/dochter. In deze nieuwsbrief leggen 
we uit wat deze avond inhoudt. De uitnodiging hiervoor volgt later.  
 
Op donderdag 20 februari is het eerste schoolfeest van het schooljaar. Meer informatie 
over het feest volgt later. 



De voorjaarsvakantie is van 22 februari tot en met 1 maart 2020. 
 

 
 

Pinautomaat op school 
 

De leerlingen van de leerlingenraad vroegen of er bij Produs een 
pinautomaat kan komen. We zijn hiermee aan de slag gegaan en 
sinds kort is er in de leerlingenkantine van Produs een 
pinautomaat. Deze automaat hebben we een tijdje op proef om te 
kijken hoe het de leerlingen bevalt. Veel leerlingen maken hier 
inmiddels gebruik van.  
 

Halt-voorlichting ‘Online veiligheid’ 
 
Op donderdag 13 februari is er een ouderavond over online 
veiligheid voor ouders/verzorgers van 1e-jaars leerlingen en hun 
zoon/dochter. In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit 
wanneer je op internet te ver gaat. Dit doen we door een aantal 
waargebeurde verhalen te onderzoeken. We bespreken met de 
leerlingen wat er is gebeurd, of het strafbaar is, wie het 
slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op die manier leren de leerlingen dat niet alles 
even onschuldig is en wat de gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook bespreken we met de 
leerlingen hoe ze kunnen voorkomen dat ze in zo’n situatie terecht komen en wat ze 
kunnen doen als dat toch gebeurt. 
 

Streetwise  
 

4 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.  

 
  



Tv-kok op school 
 
Maandag 11 november was tv-kok Mounir op bezoek bij Produs.  
Dit was een groot succes! Mounir heeft ervaring met 
praktijkonderwijsleerlingen. Hij maakte samen met onze leerlingen 
verse friet met zelfgemaakte mayonaise. De leerlingen waren erg 
enthousiast en werkten hard en serieus. 
 
 
 
 

Ouders kijken mee in de klas 
 

Donderdag 14 november keken ouders van leerlingen van leerjaar 1 
mee in de klas. Op deze manier konden ze zelf ervaren wat er zoal bij 
Produs gebeurt. Ze keken mee bij een gymles, een praktijkles en een 
theorieles. Ouders bakten wentelteefjes, maakten pindakransen, 
knutselden armbandjes en sommigen werkten zich zelfs in het zweet 
tijdens de gymles. Deze gezellige middag sloten we af met een 
gezamenlijk hapje en drankje. Ouders lieten weten dat ze dit een 
nuttige middag vonden en dat ze zich nu nog meer betrokken voelen 
bij hun kind op onze school. Kortom: voor herhaling vatbaar! 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de voorjaarsvakantie. 
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