
 
 
 
 
 
 
 

 
  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. 
 
Onderbouw 2: 
In de start van het schooljaar was Petra gekoppeld aan OB2. 
Zij heeft na een aantal maanden aangegeven op zoek te willen gaan naar een nieuwe 
uitdaging binnen ons bestuur. Zij heeft deze inmiddels gevonden. 
Wij hebben dat in de groep opgevangen door Tom voor deze groep te zetten, samen 
met Burcu en Dilara. 
Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe leerkracht. 
Deze hebben wij gevonden in Carol Bruinhart. Carol is een zeer ervaren leerkracht, 
afkomstig van het Auris College. Zij kent onze doelgroep goed en heeft ervaring met 
het werken in verschillende VSO groepen.  
Zij zal na de voorjaarsvakantie starten, waardoor Tom, die haar in de start zal 
ondersteunen, steeds meer uit de groep zal verdwijnen, zodat hij zich weer kan richten 
op o.a. zijn ICT taken. Dat zelfde geldt voor Burcu. Zij zal (op de maandag na) weer 
gekoppeld worden aan haar oorspronkelijke groep, Mentorgroep 2. 
 
Het overzicht zal er dan als volgt uitzien: 
  Leerkracht  Assistente 

Maandag  Carol *  Burcu 

Dinsdag  Carol *  Dilara 

Woensdag  Carol  Dilara 

Donderdag  Carol   Dilara 

Vrijdag  Carol  Dilara 
 

*Ondersteuning vanuit Tom om de groep over te dragen 
 
 
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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