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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 

Op maandag 14 mei doet Produs mee met het jaarlijkse 
voetbaltoernooi in Apeldoorn. Leerlingen die zijn 
geselecteerd voor dit toernooi, ontvangen nog een brief 
met extra informatie hierover. 
 
Op maandag 21 mei, tweede pinksterdag, is de school 
gesloten en zijn alle leerlingen vrij. 
 
Op dinsdag 22 mei heeft het team van Produs een 
studiedag. De school is die dag gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel 
naar hun stage toe. 
 
In de weken vanaf 28 mei tot en met 15 juni worden de examens afgenomen. 
 
In de week van maandag 11 tot en met vrijdag 15 juni zijn er weer driehoeksgesprekken. 
 
Vrijdag 15 juni is de laatste stagedag voor leerlingen die individueel stage lopen. De 
groepsstages zijn voor het laatst in de week van 18 tot en met 22 juni. 

Op dinsdag 19 juni hebben we onze jaarlijkse, gezamenlijke sportdag met Symbion: 
sportdag pro-bion! Op deze dag laten we de eerste- en tweedejaars van Produs en 
Symbion kennismaken met elkaar en met diverse sporten. Samen het plezier van sport 
beleven staat centraal, ondanks dat er maar één school is die de wisselbeker mee naar 
huis mag nemen. Meer informatie over deze dag en de locatie ontvangt u later. 

Op woensdag 20 juni gaan leerlingen van klas 4B, 4C en Unit D op schoolreis naar Walibi. 
Meer informatie over deze dag ontvangt u later. 
 
Op donderdag 21 juni van 13.00-14.40 uur is de kennismakingsmiddag voor nieuwe 
leerlingen. Sommige klassen hebben die dag een ander rooster dan normaal. Als dit het 
geval is, dan krijgt uw zoon/dochter daarover bericht.  
 
Op dinsdag 26 juni is de certificering/diploma-uitreiking. Leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hier nog apart een uitnodiging voor. 
 
Op woensdag 27 of vrijdag 29 juni hebben leerlingen van de onderbouw een 
klassenactiviteit. Leerlingen maken er samen met hun klas en mentor een leuke dag van. 
 
Donderdag 28 juni gaan leerlingen van de onderbouw op schoolreis naar Walibi. Meer 
informatie over deze dag ontvangt u later. 
 
Van woensdag 27 tot en met vrijdag 29 juni zijn alle bovenbouwklassen vrij.  
 
Vanaf maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli is de lesvrije week. Alle leerlingen hebben dan 
vrij. Het personeel van Produs werkt die week gewoon door.  
Ook zijn we dan nog telefonisch bereikbaar. Op donderdagmiddag zijn we niet bereikbaar, 
dan heeft het hele team het jaarlijkse teamuitje. 
 



De zomervakantie is van 7 juli tot en met 19 augustus. 
 
Op maandag 20 augustus starten alle leerlingen met het nieuwe schooljaar met een 
kennismaking met de klas en de mentor. Ook krijgen leerlingen die dag hun rooster en 
worden de regels besproken. Klas 1 wordt verwacht van 08.30-10.30 uur, klassen 2 en 3 
van 10.55-12.35 uur en de bovenbouw van 13.00-14.40 uur.  

Jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en 
veilig opgroeien van kinderen. Iedere school heeft een 
eigen JGZ-team, bestaande uit een jeugdverpleegkundige 
en jeugdarts. JGZ bezoekt Produs regelmatig. Op het 
praktijkonderwijs krijgen leerlingen twee standaard 

onderzoeken, één in klas 2 en één in klas 4. Ouders/verzorgers zijn bij de onderzoeken 
niet aanwezig. Daarnaast roept de schoolarts leerlingen (en hun ouders) op die frequent of 
langdurig ziek gemeld worden. 
Bij vragen en/of bijzonderheden kan er een afspraak gemaakt worden bij de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Aanmelding voor het spreekuur kan gedaan worden 
door de leerling, zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) en door de school. Dit kan via de e-mail 
ggd@vggm.nl of telefonisch op 088-3556000. Meer informatie vindt u ook op 
www.vggm.nl/jeugdengezondheid en op www.jouwGGD.nl  (website met informatie voor 
jongeren). 
 

Vanuit het team 

Mevrouw Tax komt na de meivakantie terug van haar 
zwangerschapsverlof. Mevrouw Konackci blijft mentor van de groep 
tot de zomervakantie. 
 
 

Uitkomst enquête sociale veiligheid 
In april is de jaarlijkse enquête sociale veiligheid bij de 
leerlingen afgenomen. Deze enquête bestond uit een 
aantal vragen die betrekking hebben op het schoolklimaat 
en de veiligheid.  
Leerlingen geven de school het cijfer 7,6 als het gaat om 
tevredenheid over de school in 2017-2018. Vergeleken met 
het vorige schooljaar is dit 0,1 punt hoger. De school scoort 
daarbij zeer hoog op de vraag over veiligheid: namelijk het 
cijfer 9,3. Hierbij gaat het over de veiligheid, duidelijke 

regels, hulp bij problemen en wat er wordt gedaan tegen pesten. Leerlingen geven aan dat 
er nauwelijks sprake is van dat ze gepest, pijn gedaan of gediscrimineerd worden. Er 
kwamen ook wat verbeterpunten voor de school uit de enquête: meer aansluiten bij 
gebeurtenissen uit het nieuws en herziening van de buitenschoolse activiteiten. Aan deze 
punten gaan we de komende tijd werken zodat de leerlingen daar ook nog meer tevreden 
over worden. Natuurlijk betrekken we de leerlingenraad hierbij. 
 

Duurzaamheid 

Van maandag 9 t/m vrijdag 13 april stond onze school in 
het teken van duurzaamheid. De hele week werd er op 
school aandacht besteed aan het milieu. We willen 
natuurlijk nog heel lang met onze aarde doen. 
Aanleiding van deze projectweek was dat de school 
zonnepanelen krijgt om zelf energie op te wekken. 
Hartstikke goed bezig, maar bewuster en beter omgaan 
met het milieu is net zo belangrijk!  
Daarom organiseerde Produs samen met verduurzamingspartner Slim Opgewekt, de 
organisatie die de zonnepanelen legt, een bewustwordingscampagne voor de leerlingen 
én docenten.  
“Mean and green! Follow us on Instagram: thegreenguerilla #groeneaap”. Met deze 
woorden startte actiegroep The Green Guerilla maandag 9 april de projectweek.  
Geheel verkleed in groene pakken, baretten, grote plaksnorren en met een echte groene 
gorilla kwamen ze een boodschap overbrengen: 
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“The Green Guerilla is het zat en kan niet langer meer aanzien hoe de wereld meer en 
meer wordt vervuild. De toekomst van de leerlingen is in gevaar en aansluiten bij The 
Green Guerilla is het laatste redmiddel. Strijden voor een duurzame school en een betere 
wereld, daar hebben ze de leerlingen voor nodig!”, aldus opperhoofd Green Guerilla. 
Gedurende de week gingen verschillende klassen aan de slag met spellen waaronder het 
bordspel ‘CO2 weg ermee’ en plastic soep hengelen. Daarnaast werden er workshops 
aangeboden zoals het maken van een eigen video over duurzaamheid en debatteren over 
klimaatverandering. Ook hebben we een week lang al het plastic verzameld in een bak. Zo 
zagen we hoeveel plastic we weggooien. Dat was toch wel een hele berg! Hopelijk hebben 
onze leerlingen hier veel van opgestoken en leveren ze een bijdrage aan een duurzame 
samenleving. 
 

Medezeggenschap op school  
Binnen Produs is een MR aanwezig, MR staat voor  
Medezeggenschapsraad. De raad bestaat uit zes leden: drie 
docenten en drie ouders. De MR kijkt kritisch naar het 
voorgesteld personeelsbeleid, het formatieplan (financiële 
invulling), lesmethodes, veiligheid op school (pestprotocol), 
nieuwe faciliteiten en nog veel meer. Voor veel besluiten 
moet de directie instemming krijgen van de MR.  
De leden van de MR kunnen niet alles alleen: als u als ouder 
vragen, ideeën of andere zaken over de school met hen wil 
delen of bespreken, dan zijn zij daar voor. Zij kunnen de 

onderwerpen dan agenderen op de MR-vergadering. Daarbij behartigen ze de belangen 
van de leerlingen op school zo goed mogelijk. Op de website van de school staan de 
gegevens van de MR. Om met hen in contact te komen kunt u een email sturen naar het 
volgende email-adres: MR@produsarnhem.nl. Een van de leden zal dan contact met u 
opnemen. U kunt ook bellen met het secretariaat van Produs en uw gegevens achterlaten.  
Er is soms plek voor nieuwe MR-leden. Mocht u interesse hebben om lid te worden van de 
MR, neemt u ook dan contact op. 
 

Schoolreis onderbouw  
Leerlingen van de onderbouw gaan donderdag 28 juni een 
dagje op schoolreis naar Walibi. Met deze activiteit 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 de schoolreis. Voor de betaling krijgt u na 
de meivakantie 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 zomervakantie. 
 
Produs Praktijkonderwijs 
Leidenweg 60 
6843 LD Arnhem 
Telefoon: 026 - 320 88 30 
Website: www.produsarnhem.nl 
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