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Voor ouders / verzorgers / leerlingen / cliënten 
 

 
 
Algemeen: Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het KEC Weert. In deze nieuwsbrief staat 
kort omschreven wat de visie is van KEC Weert en kijken we alvast kort vooruit naar de 
oplevering en verhuizing. Om jullie mee te nemen in het proces verschijnt tot aan de 
oplevering van het gebouw en de verhuizing regelmatig een nieuwsbrief.  
 

In deze nieuwsbrief  
 Visie KEC Weert 

 KEC Weert in beeld 

 Planning en proces rondom verhuizing 
 

Visie KEC Weert 
KEC Weert heeft betekenis voor kinderen en jeugdigen die op basis van een integraal 
onderwijs-/zorgplan en een systeemgerichte aanpak zich optimaal, naar de eigen 
mogelijkheden, kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige 
positie in de samenleving. Er wordt gewerkt met één doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, 
die te allen tijde afgestemd is op het persoonlijk ontwikkelingsperspectief.  
KEC Weert staat voor:  

 Gezamenlijke/gedeelde onderwijs- en    zorgdoelen  

 Eén proces rondom het kind: “één kind, één plan”  

 Onderwijs- en zorgaanbod in één gebouw 

 
KEC Weert in beeld 
Bovenaan deze nieuwsbrief ziet u een visual van het nieuwe KEC Weert gebouw: een indruk 
van hoe het uiteindelijke gebouw eruit komt te zien. Het gebouw bestaat uit een centraal 
deel met aula en hoofdingang. De leeromgeving bestaat uit vijf domeinen onderverdeeld 
naar leeftijd. In deze domeinen zijn praktijk- en klaslokalen, personeelskamers en 
ontvangstruimtes te vinden. Aan de rechterzijde komt de sportzaal, met tribune en 
kleedruimtes. Op de volgende pagina ziet u enkele foto’s van het gebouw op dit moment.  
 
 

 
 
 



Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de partners van KEC Weert: Stichting Meerderweert, Aloysius Stichting, de 
Wijnberg, Mutsaersstichting en Onderwijsgroep Buitengewoon.  

 

 

 
Planning/proces rondom verhuizing 
Op het moment van het verschijnen van deze nieuwsbrief is de nieuwbouw van KEC Weert 
bijna ten einde. De oplevering van het gebouw staat gepland op 21 december 2018. De 
aannemer is dan klaar en het gebouw wordt opgeleverd aan de betrokken organisaties. Na 
oplevering kunnen de laatste puntjes op de i worden gezet, zodat alles gereed is voor de 
verhuizing. De verhuizing staat gepland van  2 tot en met 10 maart 2019. Vanaf maandag 11 
maart 2019 is het nieuwe KEC Weert gebouw operationeel voor leerlingen van Het Palet, 
Widdonckschool Weert, de Maaskei en De Wijnberg. Ook zorgpartner De Mutsaersstichting 
neemt in deze periode intrek in het gebouw.  
 
Op de school van uw zoon/dochter wordt er voldoende aandacht besteed aan de verhuizing 
naar het nieuwe gebouw van KEC Weert. Dit om ervoor te zorgen dat de overgang naar een 
nieuwe en onbekende omgeving, toch vertrouwd aanvoelt en iedereen goed is voorbereid 
op alle veranderingen.  
 
Informatie rondom de verhuizing en het verdere verloop wordt via de gezamenlijke 
nieuwsbrief met alle betrokken ouders/verzorgers gedeeld. Als er vragen zijn, dan kun je 
altijd terecht bij de betreffende leerkracht/behandelcoördinator van je zoon en/of dochter.  
 

 

 
KEC Weert wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van gemeente Weert en Provincie Limburg 

 


