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Belangrijke dagen
28 & 29 maart - studiedagen (leerlingen vrij)
30 maart - Goede Vrijdag

Oudertevredenheidsonderzoek - Leerlingtevredenheidsonderzoek
Deze week worden alle ouders per email uitgenodigd om het oudertevredenheidsonderzoek van
VSO Herenwaard in te vullen.
Ook de leerlingen van de school mogen hun mening geven in het
leerlingtevredenheidsonderzoek dat op school bij hen afgenomen gaat worden.

App VSO Herenwaard
Zoals bekend heeft VSO Herenwaard een eigen app, te
downloaden in de app-stores wanneer u zoekt op ‘VSO
Herenwaard’.
Veel groepen posten hier nieuws uit de groepen. Leuk om bij te
houden dus wat er in de groepen gebeurt. Hiernaast
bijvoorbeeld een berichtje uit PLG 1, zij posten vrijwel dagelijks
een nieuw bericht!
Verder staan er ook alle belangrijke berichten op, verschijnen
pushberichten, kunt u ziekmeldingen doorgeven en is de
kalender van school er te vinden. Download deze dus snel!

Pop-up restaurant op VSO Herenwaard
Op donderdag 8 maart en maandag
16 april wordt in de avond de kantine
van de school omgetoverd in een
Italiaans restaurant. Ons bestuur,
BOOR, bestaat 10 jaar en daarom organiseren wij een italiaans diner
voor 75 collega’s van andere scholen. Uiteraard worden de
maaltijden gemaakt en uitgeserveerd door ons eigen leerlingen en
personeel.

Nieuwe samenwerkingen
VSO Herenwaard gaat nieuwe samenwerkingen aan
binnen Rotterdam om het netwerk uit te breiden, waardoor
we meer mogelijkheden krijgen om leerlingen op te leiden,
bekend te maken met arbeid, stageplekken te creëren,
ervaringen op te doen en nieuwe vaardigheden te
ontwikkelen. Deze maand is er een overeenkomst getekend
met Feyenoord en de Rotterdamsche Confituur.

Google
Vanaf half februari is de school overgestapt naar het werken in een Google-omgeving. Hierdoor
zullen mails van school, maar ook documenten zoals deze nieuwsbrief, er iets anders uitzien.
Leerlingen hebben nu ook allen een eigen account waarmee ze op school in kunnen loggen.

Verkiezing GMR
Word nu lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor het speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs van stichting BOOR! Kijk hiervoor op de flyer op de app en
website van de school.
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