
 
 
 
 
 
 
 

 
               Rotterdam, 20-02-2020 

 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen periode hebben wij, als school, te maken gehad met een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgen 
dat wij voor het resterende deel van het schooljaar wijzigingen moeten doorvoeren die wellicht van invloed 
zijn op uw zoon/dochter. 
 
We hebben deze informatie vandaag met alle leerlingen gedeeld, maar willen u hier, als ouder/verzorger, 
ook zo goed mogelijk in meenemen. 
 
Middenbouw 2: 
In de start van het schooljaar liep het direct anders dan wij, als team, hadden voorzien, door het uitvallen 
van Jeffrey. 
We hebben toen voor een stabiele opvang gezorgd in de groep, met Erik en Tom als leerkracht en 
Stephanie, Anita en Anja als assistenten. 
De inzet van Erik en Tom heeft voor de school veel consequenties, het uitvallen van gymlessen en 
uitdagende ICT lessen, maar ook de ondersteuning van het team op deze vlakken. 
Met de komst van een aantal nieuwe leerlingen in de middenbouw en personele wisselingen elders in de 
school, hebben we ervoor gekozen om een aantal veranderingen door te voeren in een aantal groepen. 
Zo zullen er een aantal leerlingen van groep wisselen. 
Dit heeft vooral te maken met het op een passende manier indelen van leerlingen om zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de behoefte van de leerlingen. 
In de bezetting van de groepsleiding zal daarom ook het een en ander veranderen. 
 
Het overzicht zal er als volgt uitzien: 

  Leerkracht  Assistente 

Maandag  Lisette  Stephanie 

Dinsdag  Lisette  Stephanie 

Woensdag  Erik & Tom   Anita 

Donderdag    Anita & Marleen 

Vrijdag    Stephanie & Marleen 

 
De indeling van de leerlingen is als volgt: 

Dave 
Colin 
Christiano 
Zoe 
Yulia 
Lando 
Vanessa 
Josean                                                      De leerlingen in het geel komen nieuw in deze groep 
Brianta 
Caby 
Luul 
Chaimeron 
Delano   
Danny   
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Om de leerlingen in deze groep zo goed mogelijk voor te bereiden op de stages die zij lopen of gaan lopen, 
vinden we het belangrijk dat deze leerlingen training krijgen in werknemersvaardigheden. 
Dit kan op verschillende manieren aangeleerd worden: door middel van “doen”, maar ook door het spelen 
van rollenspellen, het bekijken van filmpjes etc. Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen op een veilige 
manier werken op de verschillende plekken. Leerlingen worden getraind met SWB (Start Werk, Blijf Veilig). 
Leerlingen kunnen hier hun certificaat voor halen. Dit certificaat is landelijk erkend en geeft onze leerlingen 
een extraatje op de arbeids-dagbestedings markt. 
Sandhya is naast haar werk als groepsstage begeleidster, waar zij leerlingen op de werkvloer begeleid in de 
groepsstage, opgeleid tot jobcoach. Zij zal op de maandag en dinsdag-ochtend de leerlingen les geven op 
deze onderdelen.  
 
Daarnaast zal er na de vakantie gestart worden met een groepsstage. Lisette zal deze groepsstage gaan 
draaien. De groep zal voor een deel bestaan uit leerlingen uit deze groep, aangevuld met leerlingen uit 
andere groepen. De groepsstage zal op donderdag plaatsvinden op een basisschool in Maassluis en op 
vrijdag bij Hockeyclub Feijenoord. De leerlingen zullen op deze dagen gebruik maken van vervoer met de 
schoolbus. 
De indeling vanuit MB2 in deze stagegroep is als volgt: 
Donderdag: (Basisschool De Westhoek): Christiano, Lando 
Vrijdag: HC IJsselmonde: Lando 
 
De leerlingen die al ingedeeld waren in een groepsstage, zullen ook de rest van dit schooljaar in deze groep 
blijven. Dit betreft de leerlingen die stage lopen bij Jirina (Gamma of Jumbo), Sandhya (HC Feijenoord) of 
Lasisa/Maridialy (Schoonmaak) 
 
De komende periode (voorjaarsvakantie-meivakantie) zullen we iedere vrijdag met het project 
“DOORSTROOM” , met een TUKTUK, met daarin een koffiemachine, naast de Markthal, in het centrum van 
Rotterdam staan. 
Dit project kenmerkt zich door leerlingen die opgeleid zijn tot junior barista en hun certificaat hiervoor 
gehaald hebben, samen met een tot barista getrainde collega, lekkere koffie te laten maken. 
U moet hierbij denken aan espresso, cappuccino, latte macchiato en americano. 
Het doel wat we hebben is het zichtbaar maken van onze leerlingen is om te laten zien wat onze leerlingen 
allemaal kunnen. Met als ultiem doel: “doorstroom” naar de arbeidsmarkt. 
Project DOORSTROOM, ontstaan op VSO Herenwaard, is een samenwerking tussen verschillende speciaal 
onderwijs scholen en besturen in Rotterdam en omstreken, Rotterdamse koffie en DAM Nederland. 
 
Op dit moment hebben wij al een aantal gecertificeerde collega’s en leerlingen en worden er momenteel 
weer een aantal leerlingen getraind tot junior barista. 
 
Na de meivakantie hebben ook andere scholen, aan de hand van ons leerlijnenpakket en trainingsproces 
leerlingen opgeleid en kunnen ook zij met gecertificeerde leerlingen op deze plek staan en zal het een 
roulatiesysteem zijn van de verschillende scholen. 
 
De komende periode zullen Christiano en Zoë, samen met Tom deze taak op zich nemen. 
 
We hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven, 
mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het MT van de school. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team VSO Herenwaard 
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