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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 20 augustus starten de leerlingen het nieuwe schooljaar 
met een kennismaking met de klas en de mentor. Meer informatie over 
de eerste schoolweek vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Aan het begin van het schooljaar nodigt de mentor 
ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen vanaf het tweede leerjaar, uit 
voor een individueel kennismakingsgesprek. 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. 
 
Vanaf maandag 27 augustus maken leerlingen die groepsstage gaan lopen, kennis met 
het stagebedrijf. 
 
In de maand oktober maken de derdejaars leerlingen de Cito-toets. De andere leerlingen 
maken deze in de maand november. 
 
Op donderdag 11 oktober is het eerste schoolfeest van het schooljaar. Meer informatie 
hierover volgt later. 
 
De herfstvakantie is van zaterdag 13 tot en met zondag 21 oktober. 
 
Op maandag 22 oktober heeft het team van Produs samen met het team van Symbion een 
studiedag. De school is die dag gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel 
naar hun stage toe. 
 
Voor nu alvast: 
 
 
 

  
 



Van de directie 

 
Het zit erop: het schooljaar 2017-2018.  
Het was een jaar waarin wat veranderingen waren op 
personeel gebied. In januari was er een directiewissel en 
vanaf januari zijn er drie nieuwe teamleden bijgekomen. 
Daarnaast zijn er in het schooljaar ook nog leerlingen in 
diverse groepen ingestroomd. Ondanks deze 
veranderingen is het onderwijs doorgegaan zoals het hoort 
te gaan. De kracht van de school zit hem in het 
gemotiveerde team met oog voor de leerlingen. Dat begint 

bij de leerlingen zich zo veilig mogelijk te laten voelen en uit te dagen. Uitdagen in te laten 
oefenen wat moeilijk is, uitdagen om nog betere resultaten te laten halen. Het gaat over 
leren van vakken maar ook over leren van vaardigheden die nodig zijn in de praktijk. 
Prachtig om te zien dat veel leerlingen ambities hebben en eraan werken om het beste uit 
zichzelf te halen.  
Dit jaar nemen we afscheid van een grote groep leerlingen die of aan het werk gaat of 
verder gaat leren op het MBO. Eind van dit jaar zullen we feestelijk afscheid nemen van de 
vertrekkende leerlingen.                                                                                                                   
Maar ook is er een nieuw begin. Een grote groep leerlingen die de basisschool gaat 
verlaten komt alvast kennismaken met de school en de mentoren van klas 1.                                                  
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. U leest daar alles 
over in deze nieuwsbrief.  
Eerst gaan we vakantie vieren. Namens het team wens ik u allen een fijne, zonnige en 
ontspannen vakantie toe!  
 

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.  
Informatie over de klassenindeling voor het nieuwe 
schooljaar ontvangt u in de laatste week van de 
schoolvakantie. 
Dit schooljaar beginnen we met drie nieuwe eerste klassen. Ook starten we, net als 
afgelopen jaar, met een Kentalisklas. In deze klas zitten leerlingen die problemen hebben 
met leren, spreken of horen. Leerlingen in de Kentalisklas krijgen les van hun eigen 
docenten en volgen de praktijklessen bij onze docenten. Zes leerlingen van de groep van 
afgelopen jaar gaan door op onze school in diverse opleidingsklassen. Daarnaast stromen 
er ook enkele leerlingen in vanuit de Internationale Schakelklas (ISK). Het is heel bijzonder 
om te zien dat zowel onze leerlingen als de leerlingen van Kentalis en de ISK contact 
krijgen met elkaar en mét en ván elkaar leren.  
 

Eerste schoolweek 

 
De start van het nieuwe schooljaar is op maandag 20 
augustus. 
Op maandag ontvangen leerlingen hun rooster en worden 
de schoolregels besproken. Klas 1 wordt verwacht van 
08.30-10.30 uur, klassen 2 en 3 van 10.55-12.35 uur en 
de klassen 4,5 en 6 van 13.00-14.40 uur.  



Dinsdag zijn er individuele kennismakingsgesprekken tussen de leerling en de mentor. Bij 
de brief die u in de laatste week van de schoolvakantie ontvangt, vindt u ook de 
klassenindeling en het tijdstip waarop de leerling voor het kennismakingsgesprek verwacht 
wordt. 
Woensdag is er een dagdeel een activiteit met de klas en de mentor. Ook maken 
leerlingen van de bovenbouw kennis op hun individuele stageadres. Het andere dagdeel 
staat in het teken van cultuur. Op maandag vertelt de mentor hoe deze dag er precies uit 
zal zien. 
Donderdag is een sportdag, voor leerlingen van de bovenbouw is deze van 09.30-11.45 
uur, voor de onderbouwleerlingen van 12.30-14.30 uur. Meer informatie hierover volgt ook 
op maandag 20 augustus via de mentor. 
Vrijdag is een normale lesdag volgens rooster, ook alle stages starten op vrijdag.  

 

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. 
 

Voorstellen interne contactpersonen 
 

Mevrouw Biemans en mevrouw Peilouw 
 
Elke school heeft een intern contact persoon. Produs 
heeft er zelfs twee! Wij als interne contactpersonen vinden 
het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school. Wij 
staan klaar voor alle leerlingen die ergens mee zitten. Wij 
luisteren, nemen het verhaal serieus en helpen de juiste 
route te volgen of oplossingen te vinden voor het 
probleem. 

Dit kan gaan over een probleem met een klasgenoot of docent, grensoverschrijdend 
gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. 
Het kan ook dat u met iets zit dat u graag vertrouwelijk wilt bespreken. Het moet wel te 
maken hebben met zaken die de school aangaan en het handelen van personen die bij de 
school betrokken zijn. Er wordt vanuit gegaan dat u in eerste instantie het probleem richt 
aan degene waar het voor bedoeld is. Als u er dan niet uit komt, kunt u bij ons terecht. 
 

Vanuit het team 
 
Binnen het team zijn er vanaf volgend schooljaar een 
aantal wisselingen: mevrouw Kloppenburg, mevrouw 
Bouwmeister, mevrouw Abegg en mevrouw Dekkers 
gaan Produs verlaten. Zij hebben alle vier een nieuwe 
uitdaging gevonden. 
Vanaf het nieuwe schooljaar starten er drie nieuwe 
medewerkers: de heer Driessen en de heer Van den Brink, beiden als mentor van een klas 



en de heer Hamer als gymdocent. Alle drie de heren hebben ruime ervaring opgedaan 
binnen een andere school van Quadraam, het Maarten van Rossem. 
 

Vanuit de medezeggenschapsraad 
 

Produs heeft een medezeggenschapsraad (mr), die uit 
zes leden bestaat: drie personeelsleden en drie ouders. 
De mr denkt en praat mee over het schoolbeleid. 
Afhankelijk van het onderwerp heeft de mr advies- of 
instemmingsrecht.  
Twee ouders, de heer Van Leeuwen en mevrouw 
Middleton, verlaten de mr aan het einde van het 
schooljaar omdat hun zoon en dochter na dit schooljaar 

van school gaan. De mr neemt op passende wijze afscheid van hen.  
Dit betekent dat er twee plaatsen in de mr beschikbaar komen. Ouders die interesse 
hebben om zitting te nemen in de mr kunnen zich aanmelden via 
mailto:mr@produsarnhem.nl. Ook kunt u via dit mailadres informatie opvragen of uw 
vragen aan de mr-leden stellen. 
 

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