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Velddijk              
Bergstraat 58             
5931 CE Tegelen             
 
077 354 26 86 

info@velddijk.nl 
www.velddijk.nl 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het jaar 2018 loopt alweer bijna ten einde, de 
kerst(vakantie) staat voor de deur.  
 
In deze nieuwsbrief onder andere een terugkoppeling 
van het Inspectiebezoek en informatie over de 
oudergesprekken betreffende rapport 1 + OPP 
handelingsdeel 3 van uw zoon/dochter eind januari 
2019.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust 
contact op met de mentor van uw zoon of dochter of 
met de desbetreffende teamleidster.  
 
Namens het gehele team van de Velddijk willen wij u, de 
ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, bedanken 
voor de prettige samenwerking in 2018 en daarbij willen 
we u alvast gezellige feestdagen en veel geluk en 
gezondheid voor 2019 toewensen! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Joris Verhoeckx   
Schoolleider Velddijk 
Onderwijsgroep Buitengewoon  
 

mailto:info@velddijk.nl
http://www.velddijk.nl/
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Terugkoppeling Inspectiebezoek: Velddijk heeft meer tijd nodig  
 

Woensdag 21 november 2018 heeft de Inspectie van het onderwijs een vervolgonderzoek gedaan 
op VSO Velddijk. Conclusie: de Velddijk is er nog niet en krijgt het basisarrangement nog niet terug. 
Met andere woorden: de Velddijk blijft vooralsnog zwak.  
 
Is dat teleurstellend? Enerzijds wel, natuurlijk hebben we gewerkt aan verbetering van de kwaliteit, 
maar het is nog niet op orde. Anderzijds, waren we ons bewust van het feit dat we nog niet terug zijn 
op het niveau van het basisarrangement.  
Op grond van het feed-back gesprek met de Inspectie over het onderzoek en de nog te ontvangen 
rapportage over het onderzoek, zullen we passende stappen ondernemen om de school terug op 
basisniveau te krijgen.  
 
 

Uitbreiding aanbod webshop Onderwijsgroep Buitengewoon  
 
Met de feestdagen voor de deur willen we de webshop van 
Onderwijsgroep Buitengewoon nogmaals onder de aandacht brengen. 
Bent u op zoek naar een handgemaakt en uniek presentje of een leuk 
seizoensproduct? Neem dan een kijkje op 
www.buitengewoonwebshop.nl.  
 
Sinds kort is de website/webshop gevuld met 60 kunstwerken die ooit 
aan onze organisatie zijn geschonken door de ING-bank. De opbrengst 
van de kunstwerken wordt verdeeld over de scholen. Deel de link van de 
webshop dus ook met vrienden en bekenden! Er zitten hele bijzondere 
werken tussen, dus zeker de moeite waard om een kijkje te nemen. 
 

 

Oudergesprekken rapport 1 + OPP handelingsdeel 3  
 

Dit schooljaar, in 2018-2019, vinden er in januari 2019 oudergesprekken plaats betreffende  

rapport 1 + het OPP handelingsdeel 3. Dit met u, als ouder(s)/verzorger(s), samen met uw 

zoon/dochter door de mentor.  

 

Rapport 1 van schooljaar 2018-2019 zal door de mentor aan u 

en uw zoon/dochter worden uitgereikt tijdens het 

oudergesprek. Deze oudergesprekken zullen plaatsvinden in 

week 04 2019: maandag 21 januari 2019 t/m vrijdag 25 januari 

2019. Hiertoe wordt u (in week 02 2019: maandag 07 januari 

2019 t/m vrijdag 11 januari 2019) door de mentor van uw 

zoon/dochter uitgenodigd.  

 

Uw aanwezigheid is van zeer groot belang en gewenst. Dit om samen te bespreken hoe het met uw 

zoon/dochter gaat, te evalueren hoe de 1ste periode van dit schooljaar is verlopen en afspraken te 

maken voor de 2de periode (OPP handelingsdeel 3).  

 

 

 

http://www.buitengewoonwebshop.nl/
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Agenda december 2018 & januari 2019 

Maandag 17 – woensdag 
19 december 2018 

Kerstlunch voor 
buurtbewoners 

Kerstlunch voor buurtbewoners 
Onze horecaleerlingen bereiden 
gedurende de lesdag een (gratis) 
kerstlunch voor buurtbewoners. 

Vrijdag 21 december 2018 Kerstbrunch Kerstbrunch 
Voor alle leerlingen tijdens de 
lesdag staat er een kerstbrunch 
gepland. 

Vrijdag 21 december 2018 Start kerstvakantie Start kerstvakantie 
Alle leerlingen zijn lesvrij vanaf 
12.30 uur.  

Maandag 24 december 
2018 t/m vrijdag 04 
januari 2019 

Kerstvakantie Kerstvakantie 
We zien de leerlingen graag weer 
terug op maandagmorgen 07 
januari 2019 vanaf 08.30 uur.  
 

Maandag 21 – vrijdag 25 
januari 2019 

Oudergesprekken rapport 1 + 
OPP handelingsdeel 3  

Oudergesprekken rapport 1 + OPP 
handelingsdeel 3 
In week 04 2019 – maandag 21 
januari 2019 t/m vrijdag 25 januari 
2019 – zullen er oudergesprekken 
plaatsvinden betreffende rapport 1 
+ OPP handelingsdeel 3 van uw 
zoon/dochter. Uitnodiging door de 
mentor volgt. (Zie ook 
bovenstaande informatie).  

Vrijdag 25 januari 2019  Sportieve activiteit(en) 
leerlingen 

Sportieve activiteit(en) leerlingen 
Voor de leerlingen staan er tijdens 
de lesdag sportieve activiteiten 
gepland. Verdere informatie volgt.   

Dinsdag 29 januari 2019 Studiedag Studiedag 
Alle leerlingen gehele dag (08.30 – 
14.30 uur) lesvrij.  

 
Het is de verantwoordelijkheid van u, als ouder(s)/verzorger(s) 
dat u uw gemeente en/of vervoerder, informeert over de 
(aangepaste) tijden voor het taxivervoer indien daar gebruik van 
gemaakt wordt. Bent u daarin duidelijk over de datum en het 
tijdstip. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
 
 
 

Colofon 
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