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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 

 
Let op! Bij het opstellen van deze nieuwsbrief zijn we 
uitgegaan van onze oorspronkelijke planning. Door 
de omstandigheden rondom het coronavirus kan het 
zijn dat er wijzigingen komen. Mocht dit het geval zijn, 
dan laten we dat zo snel mogelijk weten. 
 
De zomervakantie is van zaterdag 24 juli tot en met 
zondag 5 september. 
 
Op maandag 6 september starten de leerlingen het 
nieuwe schooljaar met een kennismaking met de klas en 
de mentor. Het tijdsblok waarin dit zal zijn, krijgt u nog te horen. 
 
Leerlingen die in het tweede leerjaar of hoger zitten, krijgen aan het begin van het 
schooljaar een uitnodiging van de mentor, om samen met hun ouders kennis te komen 
maken. U krijgt tijdens het gesprek informatie over hoe het schooljaar eruit gaat zien. Ook 
kunt u met de mentor afspraken maken over hoe en over welke onderwerpen u met elkaar 
contact onderhoudt. Met ouder(s)/verzorger(s) van eerstejaarsleerlingen maakt de mentor 
een afspraak voor een huisbezoek. 
 
De herfstvakantie is van zaterdag 23 tot en met zondag 31 oktober. 
 
Op maandag 1 november  heeft het team van Produs een studiedag. De school is die dag 
gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel naar hun stage toe. 
 

Wij wensen u alvast een fijne zomervakantie! 
 

 
 



Over het nieuwe schooljaar 

 
Uw zoon/dochter heeft onze nieuwe schoolgids voor de 
zomervakantie ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, belt 
u dan met het secretariaat op telefoonnummer 026 320 
8830. U kunt de schoolgids ook op onze website vinden.  
 
Dit schooljaar beginnen we met twee nieuwe eerste 
klassen. Ook is er ook weer een Entree-klas. Leerlingen 
die extra willen en kunnen leren, huiswerk willen maken en 

goed zijn in taal en rekenen, kunnen volgend schooljaar in het zesde jaar een Entree-
diploma halen. Hiermee kunnen zij, als ze dat willen, doorstromen naar een mbo-opleiding 
niveau 2. 
 

Eerste schoolweek 

 
In de laatste week van de schoolvakantie ontvangt u een 
brief over de eerste schoolweek.   
 
De start van het nieuwe schooljaar is op maandag 6 
september. Leerlingen maken dan kennis met de klas en 
de mentor. Ook ontvangen zij hun rooster en worden de 
schoolregels besproken. Verder vertelt de mentor hoe de 
eerste schoolweek er precies uit gaat zien. Er is in die 
week onder andere een dagdeel met sport, een 
individuele kennismaking en een introductie met de klas. 
 

Praktische zaken 

 
Voor de gymlessen zijn gymkleding en gymschoenen 
verplicht. Ook moeten leerlingen de gebruikelijke 
schoolspullen bij zich hebben (pen, potlood, 
oortjes/koptelefoon et cetera). 
Leerlingen die volgend schooljaar een van de opleidingen 
horeca (keuken), groen, techniek en logistiek gaan volgen, 
zijn verplicht zijn om veiligheidsschoenen te dragen. Als u 
hier vragen over heeft, belt u dan met school op 
telefoonnummer: 026 – 3208830. 

Leerlingen kunnen een kluisje huren op Produs. Leerlingen betalen hier € 10,00 borg voor. 
Die € 10,00 krijgen ze bij het inleveren van de sleutel weer terug.  

 

Vanuit het team 
 
In het nieuwe schooljaar is mevrouw Fienieg niet meer 
werkzaam bij Produs.  
 
 
 
 
 
 

  



Vanuit de MR 
 
Mevrouw Engels stopt aan het einde van dit schooljaar als 
lid van onze MR. We gaan op zoek naar een opvolg(st)er. 
Deze hopen we zo snel mogelijk te vinden. 
 
 
 
 
 

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

 

http://www.produsarnhem.nl/

