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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 

 
Mevrouw van ’t Sant, directeur van de school, gaat graag op 
woensdag 3 mei in gesprek met ouders over wat volgens u in de 
school nog verbeterd kan worden. Dat gesprek wil ze voeren 
aan de hand van de uitslagen van het kwaliteitsonderzoek dat 
net is afgerond. De avond is van 19.30-21.00 uur, inloop met 
koffie en thee is vanaf 19.15 uur. Wilt u zich aanmelden via 
info@produsarnhem.nl, of telefonisch via nummer  
026-3208830? 
 
Op Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei, is de school gesloten en 
hebben alle leerlingen vrij. Deze vrije dag is geregeld in de cao 
van het voortgezet onderwijs.  
 
Tussen 15 mei tot en met 24 mei vinden de kampen voor de bovenbouwklassen plaats. 
Verderop in deze Nieuwsbrief leest u hier meer over. 
 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei en op vrijdag 26 mei, hebben alle leerlingen vrij. 
 

Het team 

 
Mevrouw Peilouw ging onlangs met zwangerschapsverlof. 
Mevrouw Fienieg vervangt haar tijdens haar afwezigheid. Ze is 
door mevrouw Peilouw ingewerkt voordat deze met verlof ging. 
Meteen na de zomervakantie start mevrouw Peilouw haar werk 
op Produs weer. 
 

  



Ouders en leerling in gesprek op school 
 

Produs wil de voortgangsgesprekken anders uit gaan voeren. 
Het team gaat vanaf volgend jaar werken met een zogenaamd 
“driehoeks-gesprek”. In zo’n gesprek vertelt de leerling aan de 
ouders hoe het met hem/haar gaat op school: wat heeft hij of zij 
geleerd afgelopen periode en wat zijn de leerdoelen voor de 
volgende periode. Het gesprek wordt voorbereid met de mentor. 
In de laatste gespreksronde van dit schooljaar gaan een aantal 
mentoren de gesprekken met de ouders al zo uitvoeren, om er ervaring mee op te doen. 
Een eerste kleine oefening hiermee met enkele leerlingen van de klas van mevrouw de 
Jong leverde enthousiaste reacties op van ouders en leerlingen.  
 

Kampen bovenbouw 

 
De kampen voor de leerlingen van de bovenbouw vinden dit jaar 
eerder plaats dan voorgaande jaren. Ze staan gepland tussen  
15 en 24 mei. De leerlingen gaan binnen deze periode twee 
dagen (inclusief een overnachting) weg. We hebben hier twee 
leuke locaties voor: groepsaccommodatie De Küper in 
Breedenbroek en Magic Outdoor in Gendringen. Verdere 
informatie, met de precieze data en gegevens van de locatie, 

ontvangt u via de mentor van uw zoon/dochter. 
Een bericht over de betaling van het schoolkamp heeft u een paar weken geleden via 
schoolloket ontvangen. Leerlingen van wie de school een kopie van de Gelrepas heeft 
hoeven niet te betalen, omdat Gelrepas dan de kosten aan de school vergoedt. Leerlingen 
kunnen niet deelnemen aan het kamp als er niet is betaald. Zij krijgen die dagen een 
aangepast lesprogramma op school. 
 

Onderbouwklassen 
 
De onderbouwleerlingen gaan, net als voorgaande jaren, aan 
het einde van het schooljaar weer twee dagen op pad. Door de 
onderbouw- en bovenbouw-uitjes niet tegelijkertijd te doen is het 
voor het team gemakkelijker om een goede bezetting te 
garanderen voor deze extra activiteiten. Tijdens de kampweken 
van de bovenbouw kan het gebeuren dat een aantal 
onderbouwklassen een aangepast lesrooster heeft, omdat een 
aantal van hun (praktijk)docenten als begeleider mee gaat op 
kamp.  
 

Opleiden in een bedrijf 
 

In de vakopleidingen streven we er naar onze leerlingen zoveel 
mogelijk leerervaringen op laten doen in een gewone 
werksituatie. Elke opleider is daarom op zoek naar 
mogelijkheden om een deel van de lessen buiten de school aan 
te bieden. Onze horeca-opleiding is hierin een voorloper. We 
werken daarvoor samen met het restaurant van zorgcentrum 
Eilandstaete en met cateringbedrijf Enjoy & Learn. Leerlingen 
van de horeca-opleiding volgen een gedeelte van de opleiding 

daar. Ook de opleiding detailhandel vindt deels plaats in een bedrijf. We streven ernaar om 
dit in de loop van de tijd voor alle opleidingen op deze manier te doen. 
 



Extra taal- en rekenles voor Entree-leerlingen 
 
Produs is dit jaar gestart met extra taal- en rekenlessen voor 
leerlingen die de potentie en de wens hebben om na dit 
schooljaar naar de Entree-opleiding van het ROC over te 
stappen. Met dit aanbod wordt de kans groter dat deze 
leerlingen in staat zijn een diploma op niveau 2 van het ROC te 
halen. Op grond van een positieve evaluatie van deze eerste 
keer, is besloten dit volgend jaar opnieuw te doen. Mentoren 
van leerlingen uit het vijfde jaar zijn gevraagd leerlingen hiervoor 
aan te dragen, op grond van een selectie op een aantal criteria. Het taal- en rekenniveau 
van de leerling moet goed genoeg zijn, evenals de werkhouding op school en de 
zelfstandigheid van werken op school en stage. 
 

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

 

http://www.produsarnhem.nl/

