
 

 

Februari 2020  
  

 
Uitnodiging ouderavond  
  
 
 
 
Beste ouders en begeleiders,  
 

Zoals vermeld in de prikbordbrief van dit schooljaar vindt er op dinsdag 10 maart  
een ouderavond plaats.   
 

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:  
19.15 uur  Inloop met koffie en thee  
19.30 uur  Welkomstwoord door Gert-Jan Wismans, schoolleider  
19.35 uur  Uitleg WLZ  
20.00 uur  Start voorlichtingsbijeenkomsten   
Ons streven is rond 21.00 uur de avond af te sluiten.  
Het zou echter kunnen dat de avond een kwartiertje langer duurt.  
  
Thema’s van de voorlichtingsbijeenkomsten zijn deze keer: 
18 jaar en dan?  (bedoeld voor ouders van leerlingen vanaf 15 jaar) en 
De verschillende vormen van stage op Impuls  (voor ouders van leerlingen t/m 15 jaar).   
Zie het vervolgblad voor toelichting op deze bijeenkomsten.  
 
Graag willen we weten hoeveel ouders we kunnen verwachten op deze avond. 
Onderstaand strookje kunt u printen, invullen en meegeven aan uw zoon/dochter.  
Mailen naar de mentor van de klas kan ook. 
Of u verstuurt uw antwoord in een reactie op deze mail die u van school hebt ontvangen. 
 
Vriendelijke groet, team IMPULS 
 
 
 
  

  
 

  
De ouders van ………………………………………………………………………………..  
 
komen wel/niet op 10 maart a.s. naar de ouderavond en komen met …. personen.  
  
  
 

 



 

 

  
 

 

 

Toelichting voorlichtingsbijeenkomsten 10 maart: 
 

 

1. 18 jaar en dan?  
Wanneer uw zoon/dochter 18 jaar wordt, dienen er nogal wat zaken geregeld               
te worden.   
Veel ouders komen met vragen over inkomsten (Wajong of bijstand), 
ondersteuning naar betaald werk of dagbesteding en aanvraag WLZ of WMO.  
  
We hebben 4 gemeentes uit de Regio (Venlo, Venray, Peel en Maas en Horst aan         
de Maas) bereid gevonden om hierover informatie te komen geven en vragen te 
beantwoorden. Dit zal gebeuren in afzonderlijke voorlichtingsbijeenkomsten.  
 
  

2. De verschillende vormen van stage op Impuls  
Deze themabijeenkomst wordt gegeven door Loes Verbeek, coördinator interne     
stage en Leren op Locatie op Impuls en Marieke van Helvoirt, coördinator Praktijk      
op Locatie.  
 

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over hoe deze stages geregeld zijn.   
Wie komt in aanmerking voor interne stage en wanneer start een leerling met        
deze stage? Aan welke doelen wordt gewerkt? Welke vaardigheden worden van         
de leerling verwacht? Hoe ziet dit er praktisch uit?  
Dit laten we zien met de hulpmiddelen die we hiervoor gebruiken.   
 

Tijdens het Leren Op Locatie en Praktijk op Locatie worden er nieuwe vaardigheden 
geoefend en getraind om zo goed in kaart te brengen welke uitstroommogelijkheden 
een leerling heeft.    

 


