Voortgezet Speciaal Onderwijs
Postbus 30190
8003 CD Zwolle

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van
«Roepnaam» «Tussen» «Achternaam»
«Straat» «Nr» «Toev»
«PC» «Woonplaats»

bezoekadres
Dr. Hengeveldweg 2
Zwolle

Datum

Onderwerp

Referentie

9 december 2020

Voorlichting VSO en open dag

MvD / EL / ac

T (038) 453 55 06
info@detwijn.nl

Geachte heer / mevrouw,
Bij deze informeren wij u over de voorlichting van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van
Onderwijscentrum de Twijn voor ouders, en de open dag voor leerlingen en ouders.
Voorlichting
De voorlichting vindt digitaal plaats op dinsdag 19 januari 2021 (en niet op 12 januari zoals op
de kalender vermeld staat). Er staat dan digitaal een PowerPoint presentatie voor u klaar op
onze website www.detwijn.nl. Naar aanleiding van deze presentatie is er gelegenheid tot het
stellen van vragen in een digitale Meet & Greet op donderdag 28 januari 2021 van 16.00 tot
17.00 uur. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich daarvoor opgeven via Anita Cangir
a.cangir@ooz.nl.
Indien gewenst, kunt u ook een individuele afspraak maken. Ook daarvoor kunt u contact
opnemen met Anita Cangir (a.cangir@ooz.nl of via ons algemene nummer 038-4535506). Zij
zorgt er voor dat de vraag voor een afspraak bij de juiste teamleider terecht komt.
De voorlichting is bedoeld voor ouders van leerlingen die volgend schooljaar instromen in
het VSO. Mocht u al een gesprek hebben gehad met de teamleider van het VSO over een
overstap naar het VSO, dan is het goed te weten dat de informatie inhoudelijk niet verschilt
van het gesprek met de teamleider.
Eindgesprekken moeten nog plaatsvinden, maar i.v.m. de planning en de organisatie
worden alle ouders van de SO schoolverlaters op voorhand uitgenodigd.
Open huis
Voor de leerlingen (en ouders) staat een open huis gepland op woensdag 27 januari 2021.
Deze datum is, gezien de huidige corona maatregelen, heel onzeker. Zodra duidelijk is hoe
en wanneer wij deze dag kunnen invullen / organiseren, ontvangt u daarvoor een aparte
uitnodiging.
Met vriendelijke groet,

Marijke van Dijk en Esméralda Lede
Teamleiders VSO

Antwoordformulier

Graag vóór dinsdag 12 januari 2021 terugsturen naar.
Onderwijscentrum de Twijn
T.a.v. Anita Cangir-Bredenhoff
Antwoordnummer 3032
8000 WB ZWOLLE
of per email naar a.cangir@ooz.nl

Ik / wij, _________________________________________________________________
ouder(s) / verzorger(s) van _________________________________________________
maken wel / geen* gebruik van de Meet & Greet op donderdag 28 januari 2021.
Wij komen met _____________ (aantal) personen.
*) doorhalen wat niet van toepassing is)

Emailadres voor uitnodiging Meet & Greet: _____________________________________

