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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 22 februari tot en met 1 maart 
2020. 
 
In de maand maart maken de derdejaars leerlingen de Cito-
toets. De andere leerlingen maken de toets in de maand april. 
 
Eind maart/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 10 april en Tweede Paasdag, 
maandag 13 april is de school gesloten en zijn alle leerlingen 
vrij. 
 
Op dinsdag 14 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 donderdag 23 april tot en met maandag 4 mei.  
 
Op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, is de school ook nog gesloten en zijn alle leerlingen vrij. 
 

 
Wij wensen u alvast een fijne voorjaarsvakantie! 

 
 
 

 
 



Opbrengst wintermarkt 
 
De wintermarkt was dit jaar weer een groot succes! Onze 
leerlingen verrasten hun familie, buurtbewoners en andere 
bekenden met leuke spellen, handgemaakte werkjes en lekker 
eten. Dit allemaal om geld op te halen voor het goede doel. Trots 
kunnen de leerlingen van Produs een cheque ter waarde van  
€ 638,90 overhandigen aan stichting KiKa.  
 

 

Citotoetsen 

 
De Cito-toets is aangepast aan het taal- en rekenniveau van 
onze leerlingen. Met de uitslag van deze toetsen krijgen de 
mentoren en de leerlingen zicht op de vooruitgang. De 
resultaten worden ook met de ouders besproken tijdens de 
driehoeksgesprekken. Bij de derdejaars leerlingen bespreken 
we ze tijdens de keuzegesprekken. 
 

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 opleiding de beste keuze is voor hun zoon/dochter. Ouders 
van derdejaars leerlingen ontvangen hiervoor later een uitnodiging. 

 

Kwaliteitsrondes 
 
Dinsdag 3 maart is er op Produs een onderzoeksdag met 
kwaliteitsrondes. We gebruiken deze om te kijken waar onze 
sterke of ontwikkelpunten liggen. Dit alles om ons onderwijs 
kwalitatief goed te houden zodat onze leerlingen straks 
zelfredzaam de samenleving in gaan. Er worden tijdens deze dag 
gesprekken gevoerd met medewerkers en leerlingen. Ook zijn er 
lesbezoeken.  
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de meivakantie. 
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