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Belangrijke dagen 
 

- 23 februari Start voorjaarsvakantie, tot en met 1 maart 
- 15 maart Landelijke onderwijsstaking 
- 27 maart Studiedag 

 
Certificering leerlingen 

 
Afgelopen maand zijn er 20 leerlingen gecertificeerd op de vakgebieden 
schoonmaak, werken in de keuken en wasserij. Uiteraard zijn wij zeer trots op 
hen, knap hoor!  
 
Afscheid Diddy & aanstelling nieuwe locatiedirecteur 
Na 22 jaar op VSO Herenwaard werkzaam geweest te zijn, heb ik besloten om 
op 1 mei te stoppen met werken. Het is niet dat ik er naar uitkijk om te stoppen, 
maar ik denk dat het tijd is om mijn plek af te staan aan een jongere generatie. 
Ik heb alle jaren met veel plezier voor deze organisatie gewerkt en ik hoop dat 
de school met de nieuwe locatie-directeur, Job Dallau, een mooie tijd 
tegemoet gaat. 
Job begint op 1 maart zijn werkzaamheden op VSO 
Herenwaard. Ik zal dus een paar weken de werkzaamheden 
kunnen overdragen. 
Ik heb veel vertrouwen in Job en het (management) team van de 
school. 
 
Landelijke Onderwijsstaking 15 maart 2019 

Op vrijdag 15 maart is er een landelijke 
onderwijsstaking. Wij doen met veel plezier ons werk, 
maar er is landelijk gezien een tekort aan personeel 
en wordt er door de vakbonden om meer 
investeringen in het onderwijs gevraagd. Hierdoor 
staakt een deel van ons personeel of neemt deel aan 

een ludieke actie en dat heeft gevolgen voor de verschillende groepen. Welke 
groepen dit zullen zijn en welke ludieke actie gevoerd wordt, laten we zo snel 
mogelijk aan u weten. Houdt u hiervoor ook de website en school-app in de 
gaten.    
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Nieuwe conciërge  
Sinds februari hebben we op onze school een nieuwe conciërge. 
Dit is John Vercruijsse, hij werkt bij ons op maandag, woensdag 
en vrijdag.  
 
 

MG4 op het Binnenhof & 2e Kamer 
Mentorgroep 4 is op 22 januari naar het Binnenhof in 
Den Haag geweest en daar hebben ze onder andere 
de 2e Kamer bezocht voor een les politiek in het kader 
van burgerschap. 
Dit was een leerzame dag en een bijzondere ervaring. 
 
VSO Herenwaard op Social Media 
We waren als school al te vinden op de website van de 
school en als app. Maar nu kun je VSO Herenwaard 
ook vinden op Facebook, Instagram en LinkedIn 
https://www.instagram.com/herenwaard/  
https://www.facebook.com/vsoherenwaard/  
https://www.linkedin.com/company/herenwaard 
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