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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 

 
De voorjaarsvakantie is van 26 februari tot en met 6 maart 2022. 
 
In onze vorige nieuwsbrief staat dat het team van Produs op woensdag 9 maart een 
studiedag heeft. Deze dag gaat niet door. De studiedag is verschoven naar dinsdag 22 
maart. Op woensdag 9 maart hebben leerlingen gewoon les. 
 
Op dinsdag 15 maart is er een informatieavond voor leerlingen en ouders van klas 3 en 
Kentalis over onze opleidingen. Meer informatie hierover volgt. 
 
Op dinsdag 22 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. 
 
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. 
 
Op Goede Vrijdag, vrijdag 15 april, zijn alle leerlingen vrij.  
 
Op Tweede Paasdag, maandag 18 april is de school gesloten en zijn alle leerlingen ook 
vrij. 
 
Op 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. 
 
De meivakantie is van zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei.  
 

Wij wensen u alvast een fijne voorjaarsvakantie! 



Keuzegesprekken derdejaars 

 
Bij leerlingen van het derde leerjaar nemen we het assessment, 
onderdeel van de meesterproef 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. Ook 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. 
 

Corona 

 
We doen onze uiterste best om lessen te laten vervangen. 
Helaas lukt dat niet altijd, waardoor we niet ontkomen aan 
lesuitval. Graag uw begrip hiervoor. 
 
 

Vanuit het team 

 
Mevrouw Vermeer, mentor van klas 3A, begint aan een nieuwe 
uitdaging elders en stopt daardoor bij Produs. De heer 
Haverkamp vervangt haar en is daar inmiddels mee gestart. De 
heer Haverkamp is voor de meesten geen onbekende. Hij was 
tot voor de zomervakantie docent van de kentalisklas bij Produs.  
De heer De Jager verving mevrouw Glasbergen tijdens haar 

zwangerschapsverlof. Hij blijft voorlopig bij Produs om extra ondersteuning te bieden.  
Mevrouw Hengeveld en mevrouw Glasbergen zijn inmiddels terug van hun 
zwangerschapsverlof. 
Mevrouw Gabriël is voor een dag in de week terug om onze administratie te versterken. Zij 
zal zich voornamelijk bezig houden met de leerlingadministratie en schoolloket.  

 

Bericht van de locatiedirecteur 
 
Beste ouders/verzorgers,  

 
Onlangs heb ik besloten om Produs te verlaten. En jeetje; dat is 
geen makkelijke beslissing geweest. Ik verlaat een prachtige 

school met toppers van leerlingen die onze maatschappij zo 
hard nodig heeft. Soms is het goed om je horizon te verbreden 
en te bekijken wat de wereld nog meer te bieden heeft. Ik ben 
dus op ontdekkingstocht waarvan ik nog niet weet waar dit gaat eindigen.  

 
Sinds 1 augustus 2015 ben ik met veel plezier in dienst in verschillende functies op 
Produs. De laatste jaren als locatiedirecteur. En wat ben ik trots en dankbaar dat ik dat 
heb mogen zijn. Ik heb altijd vol overgave en vanuit mijn hart de werkzaamheden verricht. 
Het beste voor onze leerlingen in een prettig leef/leerklimaat. Het is belangrijk dat 
leerlingen op een fijne manier terug kunnen kijken op hun Produs periode.  

 
Ik zie jullie kinderen als het kapitaal van de arbeidsmarkt. Ik straal als ik de leerlingen weer 
met een diploma/certificaat op zak de school zie verlaten. Op naar de echte wereld.  



En hoe mooi is het dat wij een bijdrage hebben kunnen leveren om uw kind te laten 
participeren in de maatschappij. Kortom; hier spreekt een trotse locatiedirecteur die met 
veel plezier terugkijkt op zijn Produs periode.  
  
Tot 1 mei blijf ik voor Produs werken. Dus voorlopig ben ik er nog gewoon!    
Ik wil jullie bedanken voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren en wens jullie al 
het goeds! En vergeet niet om ook enorm trots te zijn op jullie kinderen, die hebben het 
ook niet altijd makkelijk gehad!  
  
Met groet,  
  
Rick Broekmans 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de meivakantie. 
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