Tilburg, 12 juni 2020
Betreft: informatie afsluiting schooljaar

Beste ouders/verzorgers van onze VSO-leerlingen,
In deze informatiebrief vindt u enkele afspraken met betrekking tot de afsluiting van dit schooljaar.
Tot minimaal 1 juli is de richtlijn vanuit het RIVM dat er geen ouders in het schoolgebouw mogen
komen. We hebben gezocht naar een manier om het schooljaar af te ronden, waarbij we recht doen
aan het werk en de vorderingen van de leerlingen in het afgelopen jaar.
Ouderavonden
De afgelopen weken hebben de leerkrachten wekelijks contact met u gehad. Daarom hebben we
gekozen voor de volgende werkwijze met betrekking tot de ouderavonden:
U ontvangt van ons in de week van 22 juni via de mail de volgende documenten:
•
•
•

OPP
OPP evaluatie
Leerlijnprofiel ; meer informatie over het leerlijnprofiel is te lezen op de website onder het
kopje leerlingenzorg

Daarnaast krijgt u een handtekeningenformulier. U ontvangt dit formulier per post of uw zoon/dochter
neemt het mee vanuit school. We vragen u dit handtekeningenformulier te ondertekenen en mee
terug te geven of terug te sturen naar school.
Heeft u vragen over deze documenten, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht om samen te
bekijken of de vragen telefonisch besproken kunnen worden. Indien noodzakelijk bestaat de
mogelijkheid om aan het begin van het nieuwe schooljaar een gesprek in te plannen.
Maandag 29 juni wordt u door de leerkracht gebeld wanneer uw zoon/dochter volgend schooljaar
naar een andere groep gaat en/of een andere leerkracht krijgt.
Meedraai-ochtenden
Andere jaren gaan de leerlingen in de voorlaatste week al kennismaken met de nieuwe groep en
leerkrachten, de zogenaamde meedraai-ochtend. Deze ochtend komt te vervallen. We vinden het
belangrijk dat de leerling kennis maakt met de nieuwe leerkracht en zullen daar binnen de school dan
ook passend aandacht aan besteden.
Trajectbesprekingen
De trajectbesprekingen die de afgelopen periode gepland stonden en niet zijn doorgegaan worden niet
opnieuw gepland. Mocht u wel behoefte hebben aan deze bespreking, dan kunt u dat kenbaar maken

bij de leerkracht. U kunt daarbij aangeven of de bespreking alleen met de leerkracht kan plaatsvinden
of dat u het prettig vindt dat ook de gedragswetenschapper aansluit.
Deze besprekingen zullen dan aan het begin van het nieuwe schooljaar ingepland worden.
Schoolverlatersetentje
Het etentje voor de ouders/verzorgers van de schoolverlaters gaat helaas niet door.
Diploma-uitreiking
Gaat uw zoon/dochter de school verlaten dan is er op woensdag 1 juli een activiteit op school, waarbij
we de 1,5 meter kunnen handhaven en uw zoon/dochter in een feestelijke omgeving het diploma in
ontvangst kan nemen.
Doet uw zoon/dochter niet mee aan deze diploma-uitreiking dan zal de leerkracht met u individuele
afspraken maken, passend bij de leerling.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er naar aanleiding van
bovenstaande informatie toch nog vragen bestaan dan horen we dat natuurlijk graag.

Namens het hele VSO-team een vriendelijke groet,

Stephan Gijsman
Directeur SO/VSO De Bodde

