
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aan alle geïnteresseerde leerlingen en 
hun ouder(s)/ verzorger(s) 
 

 

 

 
 
Datum Onderwerp Referentie 

13 januari 2023 Uitnodiging open dag MvD/ EvA/ ac 
 
 
 
Graag nodigen wij jullie uit voor onze open dag op woensdag 25 januari a.s. De open dag 
vindt plaats op het Hengeveld College (dr. Hengeveldweg 2 te Zwolle) en duurt voor de 
leerlingen van 13.30 tot 16.00 uur. Vanaf 13.30 uur zijn jullie van harte welkom in de aula 
van de school. 
 
De leerlingen worden in kleine groepjes verdeeld met een vaste begeleider. Ze volgen dan 3 
verschillende workshops. De open dag is bedoeld voor leerlingen. Het programma ziet er 
voor hen als volgt uit: 
13.30 - 14.00 uur : opening 
14.00 - 14.30 uur : workshop ronde 1 
14.30 - 15.00 uur : workshop ronde 2 
15.00 - 15.15 uur : pauze  
15.15 - 15.45 uur : workshop ronde 3  
16.00 uur : eindtijd 
 
Voor ouder(s)/ verzorger(s) is er gelegenheid om vragen te stellen aan onze 
maatschappelijk werkenden, orthopedagogen, zorgcoördinatoren en netwerkdirecteuren 
over zaken als vervoer, leerlingenzorg, regelgeving zoals bijvoorbeeld WLZ. Ook is er een 
zorgassistent aanwezig voor het beantwoorden van specifieke zorg vragen. Mocht u als 
ouder geen gebruik willen maken van deze informatieronde, dan staat het u 
vanzelfsprekend vrij om hier niet bij aanwezig te zijn. Indien gewenst is het mogelijk om in 
het restaurant van de school te blijven tot de middag voor uw kind is afgelopen. Voor alle 
duidelijkheid: er is verder geen programma voor ouders. 
 
Willen jullie ons via deze link uiterlijk vrijdag 20 januari a.s. laten weten of jullie komen?  
Wij hopen jullie te mogen ontmoeten op 25 januari a.s. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Marijke van Dijk Eva van Aarle 
Netwerkdirecteur VSO Netwerkdirecteur VSO 
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