Aan de ouder(s) / verzorger(s) van
VSO Klimopschool en VSO Asteria College.
Middelburg, oktober 2019.
Beste ouder(s) / verzorger(s),
U heeft het de afgelopen periode waarschijnlijk wel vernomen, er staat iets te gebeuren met de school van uw
zoon/dochter/pupil.
Al een paar jaar wordt gesproken over “VSO Walcheren”, en nu gaat het dan eindelijk gebeuren.
Vorige week is tijdens de ouderavond op de Klimopschool verteld wat we met VSO Walcheren willen bereiken en
getoond hoe het schoolgebouw eruit komt te zien. Maandag 7 oktober vindt deze uitleg ook plaats aan de ouders van
Asteria tijdens de ouderavond.
Waarom VSO Walcheren?
De leerlingen van de Klimopschool én het Asteria College werken voor een deel aan dezelfde uitstroomprofielen
dagbesteding en arbeid, met vergelijkbare vakken en activiteiten. Om de expertise van beide scholen nóg beter tot hun
recht te laten komen kiezen we ervoor samen in één gebouw te gaan en zo gezamenlijk een aantal faciliteiten optimaal
te kunnen inzetten. Twee kunnen immers meer dan één.
Beide teams zijn in diverse werkgroepen bezig deze gebouwen-deling voor te bereiden. We denken na over het
gezamenlijke pedagogisch klimaat, over de inrichting, over de gezamenlijke ruimtes en dus ook over bijvoorbeeld
lesroosters.
Ouderplatform
Natuurlijk vinden we de inbreng van u daarbij ook belangrijk. We zoeken daarom per school 3 ouders die het leuk
vinden zitting te nemen in een ouderplatform, een adviesgroep die samen met de directie meedenkt over dit nieuwe
gebouw en ons adviseert. Lijkt het u leuk hieraan deel te nemen, geeft u dat dan via e-mail door aan de teamleider van
de school van uw zoon/dochter/pupil:
VSO Klimopschool: Marieke van Eersel, m.vaneersel@klimopschool.nl
VSO Asteria: Ilja de Bree, i.bree@respont.nl
Bij overintekening zullen we loten!
Overigens zullen wij u gedurende het bouwtraject en richting de verhuizing via nieuwsbrieven uiteraard op de hoogte
houden.
Met vriendelijke groet,
De directies van VSO Klimopschool en VSO Asteria

