
Nieuwsbrief 3 – schooljaar 2020-2021 

 
 
 
 

 

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. 
 
De voorjaarsvakantie is van 13  tot en met 21 februari 2021. 
 
Op vrijdag 26 februari nemen leerlingen van het derde leerjaar deel aan de carrousel. Hier 
krijgen ze uitleg over de opleiding waar de voorkeur van de leerling naar uit gaat en de 
opleiding die zijn/haar tweede keus is.  
 
Op dinsdag 9 maart heeft het team van Produs een studiedag. De school is die dag 
gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel naar hun stage toe. 
 
Op Goede Vrijdag, vrijdag 2 april en Tweede Paasdag, maandag 5 april is de school 
gesloten en zijn alle leerlingen vrij. 
 
Op dinsdag 6 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. 
 
Begin april zijn er keuzegesprekken voor ouders en leerlingen van het derde leerjaar. 
Tijdens deze gesprekken bespreken we voor welke opleiding de leerling gaat kiezen op 
Produs. 
 
De meivakantie is van zaterdag 24 april tot en met zondag 9 mei.  
 
Wij wensen u alvast een fijne voorjaarsvakantie! 

  



Opleidingskeuze derdejaars 

 
Leerlingen van het derde leerjaar worden tijdens de carrousel in 
groepen verdeeld naar eerste en tweede keuze qua opleiding. 
Tijdens de PSO-lessen krijgen de leerlingen uitleg van de 
opleiders over de inhoud van deze opleidingen.   
Ook nemen we bij leerlingen van het derde jaar het assessment 
(test) af. Hierbij kijken we naar de ontwikkeling van de leerlingen, 
zowel theoretisch als praktisch. Leerlingen voeren onder andere 
een sollicitatiegesprek en maken de Cito-toets. Verder kijken de 

mentoren naar hoe het met deze leerlingen op hun stage gaat. Daarnaast vullen de 
ouder(s)/verzorger(s) een formulier in waarop ze aangeven hoe ze de toekomst van hun 
zoon/dochter zien. Tijdens de keuzegesprekken bespreken we samen met 
ouder(s)/verzorger(s) welke opleiding de beste keuze is voor hun zoon/dochter. Ouders 
van derdejaars leerlingen ontvangen hiervoor later een uitnodiging. 
 

Tevredenheidsonderzoek 
 
Binnenkort starten we weer met het tevredenheidsonderzoek. 
Dat doen wij omdat wij het  belangrijk vinden om te weten welke 
verbeteringen u in ons onderwijs en in onze organisatie nodig 
vindt. U ontvangt via de mail de informatie die u nodig heeft om 
de vragenlijst in te vullen. Dit is een lijst met vragen die landelijk 
door alle scholen wordt voorgelegd aan ouders. 
De resultaten voor Produs kunnen we dan vergelijken met 
andere scholen. Ook leerlingen vullen een vragenlijst in. Onze 
mentoren zullen hen hierbij begeleiden. 
 

Vanuit het team 

 
Mijnheer Buddeke is vader geworden. 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de meivakantie. 
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