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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 maart maken de derdejaars leerlingen weer de 
Cito-toets. In april maken de leerlingen van de andere 
leerjaren deze toets.  
 
Eind maart zijn er keuzegesprekken voor ouders en leerlingen 
van het derde leerjaar. Tijdens deze gesprekken bespreken we 
voor welke richting de leerling gaat kiezen op Produs. 
 
Op vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, en op maandag 2 april, tweede paasdag, is de school 
gesloten en zijn alle leerlingen vrij. 
 
Op dinsdag 3 april heeft het team van Produs samen met het team van Symbion een 
studiedag. De school is die dag gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel 
naar hun stage toe. 
 
Op woensdag 25 april hebben de leerlingen van de onderbouw een talentendag.  
 
In de tweede helft van april gaan leerlingen vanaf het vierde leerjaar een of twee dagen uit. 
Sommigen gaan een dag naar een pretpark en uit eten, anderen gaan twee dagen naar 
een kamp. Leerlingen van de onderbouw gaan later in het schooljaar op schoolreis. Meer 
informatie hierover volgt. 
 
De meivakantie is van 27 april (Koningsdag) tot en met 13 mei 2018.  
 
Voor nu alvast: 

 

 
 

Opbrengst wintermarkt 
 
De wintermarkt was een groot succes! Het was gezellig druk en 
het is ieder jaar weer mooi om te zien hoe onze leerlingen zich 
inzetten voor een goed doel. Deze keer was het doel KIKA van de 
stichting Kinderen Kankervrij. De opbrengst was € 584,14. Dit 
bedrag is inmiddels overgemaakt naar de stichting. 

 



Keuzegesprekken derdejaars 
 

Bij leerlingen van het derde leerjaar nemen we 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. 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 
richting de beste keuze is voor hun zoon/dochter. De gesprekken vinden eind maart 
plaats. Ouders van derdejaars leerlingen ontvangen hiervoor later een uitnodiging. 
 

Citotoetsen 

 
I  n de maand maart maken de derdejaars leerlingen de Cito-toets. In 
april maken de leerlingen van de andere leerjaren deze toets. De 
toets is aangepast aan het taal- en rekenniveau van onze leerlingen. 
Met de uitslag van deze toetsen krijgen de mentor en de leerlingen 
zicht op de vooruitgang van de leerlingen. De resultaten worden ook 
met de ouders besproken tijdens de driehoeksgesprekken. Bij de 
derdejaars leerlingen bespreken we ze tijdens de keuzegesprekken. 
 

 
 

Talentendag 
 
Op woensdag 25 april 2018 is er een talentendag voor 
leerjaar 1 en 2. De naam zegt het   al: deze dag staat het 
talent van de leerlingen centraal op Produs. Leerlingen 
volgen twee workshops naar eigen keuze die dicht bij 
hun talent of interesse staan. Vorig schooljaar was de 
talentendag een groot succes. Leerlingen volgden onder 
andere de workshops graffiti spuiten, kickboksen en 
breakdance. Deze werden door echte professionals 
verzorgd. Naast de vele mooie werkstukken en workshops die we zagen, hoorden we veel 
positieve reacties en verhalen van de leerlingen. Uit welke workshops de leerlingen 
aankomende talentendag kunnen kiezen, blijft nog even geheim, maar wij gaan er vanuit 
dat de talentendag opnieuw een succes zal worden! 
 

Directeur mevrouw Bagijn stelt zich voor 
 
Mijn start op een nieuwe school 
 
Na 5 ½ jaar de route gereden te hebben van Lent naar Vmbo ’t 
Venster aan de Thomas a Kempislaan, sla ik nu wat eerder af 
richting Produs. Inmiddels ben ik een aantal weken aan het 
werk, maar het voelt alsof ik al langer op de school werk.  
Ik zie leerlingen in een geweldige sfeer werken, waar veel zorg 
en aandacht is voor hen. Ik ben in de groepen langs geweest 
en soms kwamen leerlingen spontaan langs om kennis te 
maken. Ik zie docenten met veel enthousiasme de lessen 
geven met veel aandacht voor de leerlingen. Veel medewerkers 
heb ik persoonlijk gesproken en vooral de passie voor het 
werken met de leerlingen komt dan naar boven. Daarnaast zijn 
er ook de andere medewerkers in de school die zich met veel passie inzetten voor de 
leerlingen en de school.  
 
 



 
De school is zich op veel gebieden aan het ontwikkelen. In een aantal groepen zijn er 
driehoeksgesprekken geweest: een gesprek tussen de leerling, ouders en mentor waarbij 
de leerling zichzelf presenteert. De mentoren hoor ik met veel trots vertellen hoe leerlingen 
over zichzelf vertellen. En ook de trots van ouders komt naar dan voren.  
Ik ben er trots op om op Produs in een prachtig schoolgebouw in een mooie omgeving te 
mogen werken. Een school waar veel dingen goed gaan en waar nog veel te ontwikkelen 
is.  
 
Dit alles in het teken van de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling waarbij we zoeken 
naar een goede balans in theorie en praktijk en waar we vooral het beste van elke leerling 
naar boven halen.  
 
Kortom, met plezier ben ik begonnen en met plezier kijk ik naar de toekomst!   
 

Vanuit het team 
 

Mevrouw Tax is bevallen van een zoon. Ook werd de heer 
Baumann opnieuw vader van een zoon.  

 
 
 
 

 

Schoolkamp en schoolreis bovenbouw 
 
Leerlingen vanaf het vierde leerjaar gaan in de tweede helft van 
april met hun klas en mentor een of twee dagen uit. Sommigen 
gaan een dag naar een pretpark en uit eten, anderen gaan twee 
dagen naar een kamp. Met deze activiteit doen de leerlingen 
nieuwe ervaringen op en leren ze hun klasgenoten en mentor 
op een ander manier kennen. Het draagt bij aan een positieve 
band tussen de leerlingen en de school. Leerlingen zijn ieder 
jaar weer erg enthousiast over deze activiteit. Voor de betaling 
krijgt u na de voorjaarsvakantie een brief van Schoolloket. In dit bedrag van € 45,00 zit ook 
een feestelijk afscheid van de klas. Indien wij een kopie van uw Gelrepas hebben, zijn 
deze kosten al gedekt door de gemeente. Voor vragen over de betaling kunt u mailen naar 
schoolloket@produsarnhem.nl of bellen naar school op telefoonnummer 026 – 320 88 30. 
 

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