
Ontdek Produs nu online  
op www.kiesjenieuweschool.nl

 
Produs is dé school voor praktijkonderwijs voor Arnhem en omstreken.  

Onze school staat in Arnhem-Zuid en is goed bereikbaar. Wij zijn een kleinschalige 
school met kleine klassen. Alle klassen hebben een eigen mentor. Daardoor is er 

veel persoonlijke aandacht voor iedere leerling.  
Je kunt onze school al online leren kennen op www.kiesjenieuweschool.nl.  

Hopelijk gaat onze fysieke open dag op zaterdag 29 januari 2022 ook door.  
Houd hiervoor onze website www.produsarnhem.nl in de gaten. Doen!

Leren  
door te doen!

Leidenweg 60 I 6843 LD Arnhem I Telefoon 026 - 320 88 30 I www.produsarnhem.nl



Wil je meer weten 
of heb je vragen, dan kun je:  
• Contact met ons opnemen door te bellen (026 -  
• 320 88 30)•of te mailen (info@produsarnhem.nl). 
• Een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. 
• Meedoen aan minilessen op 3 en 17 februari 2022. 
• Bellen met mevrouw Ilse Koenders voor uitleg    

over alle extra ondersteuning die Produs biedt    
(026 - 320 88 30). 

 
• Produs is elke werkdag telefonisch bereikbaar  
• van 8.00 tot 12.00 uur.

Leren door te doen! 
 
Het motto van Produs is ‘leren door te doen’. Er zijn veel 
praktijkvakken en stages worden tijdens de opleiding 
steeds belangrijker. Het brede aanbod van vakoplei-
dingen biedt goede kansen op de arbeidsmarkt. Veel 
leerlingen verlaten Produs met een betaalde baan. 
Heel bijzonder is dat sommige leerlingen binnen Pro-
dus het Entree-diploma van het mbo kunnen behalen. 
Ook is het mogelijk om vakken op vmbo-niveau af te 
sluiten. Leerlingen die minder goed zijn in taal, of leer-
lingen die kunnen doorstromen naar het mbo, krijgen 
extra taal- en rekenlessen. Produs biedt zoveel moge-
lijk onderwijs op maat.

 
Ontdek Produs online 

 
Ga jij mogelijk naar het praktijkonderwijs of weet je dat 
al zeker? Neem dan snel een kijkje op www.kiesje-
nieuweschool.nl. Via deze website krijg je een goed 
beeld van de manier waarop wij op Produs ons on-
derwijs vormgeven. Je ouders/verzorgers en je broer-
tjes/zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom. Net 
zoals leerkrachten en ib’ers van het basisonderwijs.

Maatwerk is hét motto!


