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Onze Nieuwsbrief 
 
Vanaf dit schooljaar informeert het team van Produs alle 
ouders met regelmaat via een Nieuwsbrief.  
 
Bijzondere activiteiten en vrije dagen vindt u in deze 
Nieuwsbrief vermeld onder het kopje Agenda. 
 
 
 
 

Agenda 

 
Op maandag 6 maart heeft het team samen met het team 
van Symbion een studiedag. Onderwerp is motiverende 
gespreksvoering. Dit thema is een vervolg op de vorige 
studiedag over coachend begeleiden. De school is die dag 
gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel 
naar hun stage toe. 
 
In de week van 13 maart vinden de voortgangsgesprekken 
met ouders en leerlingen plaats. De mentor informeert u 
over het geplande tijdstip. De voortgangsgesprekken voor ouders en leerlingen van het 3e 
jaar zijn in de week van 27 maart. 
 
Tussen 6 en 26 maart vindt het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek plaats op school. Alle 
leerlingen, ouders en medewerkers wordt gevraagd mee te doen. Verderop in deze 
Nieuwsbrief vindt u hier meer informatie over. 

Op donderdag 16 maart is er weer een schoolfeest in de 5th Avenue. Meer informatie over 

de kosten en het vervoer vindt u in de brief die bij deze nieuwsbrief is gevoegd. 

Op vrijdag 17 maart hebben leerlingen die les hebben op Produs de eerste twee uur vrij. 

Zij worden om 09.40 uur op school verwacht. Leerlingen die stage lopen, moeten de 

volgende dag weer op de gewone tijd op hun stage zijn. 

In de week van 27 maart zijn de voortgangsgesprekken voor ouders en leerlingen van het 
derde jaar. Bij alle leerlingen van het derde leerjaar wordt in dit schooljaar een assessment 
afgenomen dat uit diverse onderdelen bestaat. Het assessment geeft inzicht in de 
interesses en vaardigheden van uw zoon/dochter en helpt bij het maken in de keuze voor 
de beste opleiding voor uw kind. Tijdens het voortgangsgesprek bespreken we onder 
andere het resultaat van het assessment en we leggen de keuze voor de opleiding vast. 
De mentor informeert u nog over het tijdstip.  
 



Op dinsdag 4 april heeft het team een studiemiddag. De school is vanaf 12.30 uur 
gesloten. Deze middag is een vervolg op de vorige studiemiddag van 17 januari. 
Medewerkers gaan dieper in op de mogelijkheden van het leerlingvolgsysteem Presentis. 
Leerlingen van het derde leerjaar gaan alleen in de ochtend naar de groepsstage. 
Leerlingen die individueel stage lopen, gaan die dag gewoon naar hun stage toe. 
 
Dinsdag 11 april is er voor leerlingen van klas 1 en 2 een talentendag. Veel mensen 
hebben extra talenten. Zo ook de medewerkers van Produs, ze hebben leuke hobby’s en 
talenten naast hun werk. Leerlingen kunnen op deze dag twee keer een workshop naar 
keuze volgen bij medewerkers van Produs, bijvoorbeeld een workshop taarten maken, 
fotograferen, graffiti, muziek maken en nog veel meer. We zoeken nog ouders die een 
talent hebben waarin ze die dag een workshop aan de leerlingen kunnen en willen geven. 
U kunt zich hiervoor opgeven via info@produsarnhem.nl of telefonisch via telefoonnummer 
026-3208830. 
 
Van maandag 17 april tot en met 28 april is het paasvakantie. 
 
Op woensdag 3 mei is er van 19.30-21.00 uur een klankbordavond waarin ouders samen 
met de directeur de uitslagen van het kwaliteitsonderzoek bespreken. (Zie de informatie 
hieronder). Inloop met koffie en thee is vanaf 19.00 uur.  
 
Op Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei, is de school gesloten en hebben alle leerlingen vrij. 

 
Het team van Produs wenst alle leerlingen  

een fijne carnavalsvakantie toe! 
 

 
 

Kwaliteitsonderzoek 

 
In maart vindt het tweejaarlijkse kwaliteitsonderzoek plaats. 
Alle leerlingen, ouders en medewerkers wordt gevraagd 
mee te doen. Het onderzoek wordt op alle scholen van 
Quadraam uitgevoerd. Wij vinden het heel belangrijk om de 
mening van ouders en leerlingen te horen. De uitkomsten 
van het onderzoek wordt met een groep ouders en met een 
groep leerlingen besproken. Alle ouders en leerlingen 
krijgen voor de zomervakantie een samenvatting van de 
uitkomsten. De uitkomsten van het onderzoek zullen we 

gebruiken om een aantal zaken verder te verbeteren in onze school.    
 
We willen graag een beroep op u doen om mee praten over de resultaten die uit het 
kwaliteitsonderzoek zijn gekomen. Op woensdag 3 mei van 19.00-21.00 uur is er een 
klankbordbijeenkomst gepland om hier met mevrouw Van ’t Sant, directeur van Produs, 
over te praten. Als u hiervoor interesse heeft dan kunt u zich opgeven via 
info@produsarnhem.nl. Telefonisch opgeven kan ook via telefoonnummer 026-3208830. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 

 
Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage van € 85,00 kan onze 
school extra activiteiten organiseren. Daar heeft u vast wel 
iets van gemerkt. In de eerste helft van dit schooljaar 
organiseerden we onder andere een sporttoernooi, een 
schoolfeest en - voor het eerst - een Wintermarkt. Verder 
organiseerden verschillende mentoren educatieve of 
gezellige activiteiten met hun klas.  
 
Zo bezocht een aantal klassen het Rijksmuseum in 
Amsterdam, andere klassen gingen naar het Airborne museum en een aantal klassen ging 
uit eten of had een ander uitje. Uit het budget van de ouderbijdrage betaalt de school ook 
een CJP-abonnement. Daarmee bezochten in februari zes klassen een theatervoorstelling. 
Op onze website kunt u van veel van deze activiteiten een kort verslag en foto’s vinden. 
 
Al dit soort extra activiteiten worden betaald uit de ouderbijdragen. Veel ouders hebben 
deze al betaald. We willen ouders die nog niet betaalden, vragen om dit alsnog te doen. 
Eventueel kunt u een kleiner bedrag overmaken, of in termijnen betalen. 
 

Gelrepas 

 
Als u een Gelrepas heeft, is de vrijwillige ouderbijdrage  
€ 60. U hoeft dan aan het eind van het jaar voor het kamp 
of de schoolreis ook niet apart nog te betalen. De Gelrepas 
betaalt de kosten hiervan. Hiervoor hebben we een kopie 
van de pas nodig. Uw zoon/dochter kan deze bij de 
conciërge laten maken. 

 

Groenopleiding 
 
Sinds twee jaar werken we samen met de praktijkschool in 
Bemmel om de groenopleiding te geven. We merken dat 
de afstand een belemmering is voor leerlingen om te 
kiezen voor deze opleiding. In de regio Arnhem zijn veel 
mogelijkheden om werk te krijgen in het groen. Daarom 
hebben we besloten om vanaf aankomend schooljaar de 
opleiding groen op de locatie binnen Produs aan te bieden. 
We verwachten dat de opleiding daardoor voor onze 
leerlingen aantrekkelijker wordt. 
 
 

  



Heftruckopleiding 
 
Er is veel interesse bij leerlingen voor de heftruckopleiding. 
Veel werkgevers zoeken ook medewerkers die een 
heftruckdiploma hebben. Dat geldt voor het werken in 
groen, techniek en (soms) detailhandel. Hierin werkten we 
tot nu toe samen met Arentheem. Een nadeel daarvan is 
dat er een beperkt aantal leerlingen vanuit Produs kan 
deelnemen. Ook deze opleiding willen daarom in eigen 
beheer gaan doen. Er worden binnenkort twee 
medewerkers opgeleid tot instructeur. We zijn nog op zoek 
naar een locatie waar we de lessen gaan geven.  
 
 

Ouders maken de school beter 
 
Meerdere ouders hebben de school al geholpen om een 
stageplaats voor hun zoon/dochter of voor andere 
leerlingen te vinden. Ons stageteam is daar erg blij mee. 
Als u adressen weet waar uw zoon/dochter of andere 
leerlingen van Produs kunnen stagelopen, laat het ons 
dan weten. Zo helpt u ons om alle stageplekken voor de 
leerlingen op tijd te kunnen realiseren. U kunt hier contact 
voor opnemen met de heer Baumann, stagecoördinator 
van Produs, bereikbaar via e.baumann@produsarnhem.nl of via het telefoonnummer van 
Produs: 026 – 320 8830. 
 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt kort voor de paasvakantie 
 
Produs Praktijkonderwijs 
Leidenweg 60 
6843 LD Arnhem 
Telefoon: 026 - 320 88 30 
Website: www.produsarnhem.nl 
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Aan de ouders van de leerlingen van Produs 

 

Datum: 7 maart 2017 

Kenmerk: Produs/avts/secr  

Betreft: Schoolfeest Produs donderdag 16 maart 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Met deze brief wil ik u informeren over het schoolfeest dat gepland is op donderdag 16 

maart. Het feest zal plaatsvinden in de 5th Avenue op de Korenmarkt 26 in het centrum van 

Arnhem en zal alleen voor leerlingen van Produs zijn. Het feest begint om 19.00 uur. 

Voor de 1e en 2e klassen is er busvervoer geregeld. De leerlingen verzamelen om 18.45 bij 

Produs. Zij gaan met de bus onder begeleiding van docenten naar de Korenmarkt. Voor 

deze klassen eindigt het feest om 22.00 uur. De bus vertrekt om ± 22.00 uur weer naar 

Produs, onder begeleiding van docenten. Uw zoon/dochter is tussen 22.15 en 22.30 uur 

weer op school. Natuurlijk kunt u uw kind ook zelf naar de Korenmarkt brengen.  

Graag horen wij van u of uw zoon/dochter gebruik maakt van de bus. Dat kunt u doen door 

bijgesloten formulier in te vullen en af te geven aan de mentor van uw kind. Zo kunnen wij de 

veiligheid van de leerlingen waarborgen. 

Voor de 3e klas en de unitklassen eindigt het schoolfeest om 23.00 uur. Van deze leerlingen 

wordt verwacht dat ze zelfstandig naar de locatie komen of door ouders worden gebracht en 

opgehaald.   

De leerlingen die les hebben op Produs zijn de volgende dag de eerste twee uur vrij. Zij 

worden om 09.40 uur op school verwacht. De leerlingen die stage lopen moeten de 

volgende dag weer op tijd op hun stage zijn. 

Het entreebewijs voor het feest kost € 2,50. De leerlingen krijgen daarvoor een 

welkomstdrankje en 2 consumpties. Zij kunnen het entreebewijs kopen bij hun mentor. Voor 

€ 1,50 kunnen de leerlingen daarna nog zelf drankjes kopen.  

We maken er met z’n allen een gezellig feest van en hopen op een goede opkomst!  

 

Met vriendelijke groeten,  

namens het Produs team, 

 

Mevrouw A. van ’t Sant 

locatiedirecteur Produs 



 

 

 

Inschrijfformulier busvervoer 1e – 2e jaar. 

 

Wanneer u uw zoon/dochter wilt inschrijven voor het busvervoer kunt u het onderstaande 

formulier invullen en inleveren bij de mentor. Wij kunnen zijn/haar naam dan op de 

deelnemers zetten en een plaats reserveren. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beste mentor,  

Graag wil ik mijn zoon/dochter inschrijven voor het busvervoer naar het schoolfeest. 

Naam: _________________________ 

Klas:   _________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


