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.
Schakelgroep:
De afgelopen periode zijn er verschillende ontwikkelingen geweest in de Schakelgroep.
De groep bestaat uit leerlingen die toewerken naar (beschutte/begeleide) Arbeid of naar MBO1 heeft een
aantal veranderingen ondergaan.
Een groot aantal van de leerlingen die toewerken naar (beschutte/begeleide) Arbeid, hebben een passende
uitstroom plek gevonden en zijn druk bezig met de opbouw van hun dagen, op weg naar werk, waardoor ze
nauwelijks nog op school zijn.
Van de leerlingen die toewerken naar het MBO1, heeft een groot deel, een individuele of groepsstageplek
gevonden, waarbij de nadruk ligt op de werknemersvaardigheden. Zij krijgen op maandag en dinsdag een
cognitief aanbod om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de doorstroom naar het Zadkine College.
Op woensdag lopen zij daar al rond om lessen te volgen, om op deze manier kennis te maken met de school
en de werkwijze binnen het MBO1. Op de donderdag en vrijdag lopen de meeste leerlingen stage.
Naast het cognitieve aanbod, maakt leren werken een groot deel van je toekomst uit.
Dit heeft tot gevolg dat de groep langzaam uitdunt, waardoor we een aantal keuzes hebben gemaakt om de
groep anders vorm te geven.
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Het overzicht zal er als volgt uitzien:
Leerkracht

Assistente

Leerlingen

Maandag

Resie

Ahmet
Asma
Zerda
Djahmaari
Ruwently
Sharon
Xaviera
Nastheo

Dinsdag

Resie

Ahmet
Asma
Zerda
Djahmaari
Ruwently
Sharon
Xaviera
Nastheo

Woensdag

Jelle (met lln
MBO-traject op Zadkine
College)

Donderdag

Resie

Vrijdag

Leerlingen die geen
individuele stage
hebben zullen ingedeeld
worden bij groepsstage
of bij de branches.

Sandhya (met lln
uitstroom
(beschutte/begeleide)
Arbeid op stage:
Sojafabriek)
Ahmet
Asma
Naishel
Abdullah
Ehsan
Leerlingen die geen
individuele stage
hebben zullen ingedeeld
worden bij groepsstage
of bij de branches.

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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