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OPENING SCHOOL 

Zoals u uit de media hebt vernomen zullen de VO scholen op 2 

juni in principe open gaan. Op dit moment wordt er nog 

nagedacht over de manier waarop dit binnen het VSO kan. Een 

van de problemen die nog opgelost moeten worden is 

bijvoorbeeld het taxivervoer. Wij hopen dat dit volgende week, 

na de persconferentie van dinsdag 19 mei, duidelijk gaat 

worden. Aan de hand van deze nieuwe richtlijnen en adviezen 

zullen we een plan gaan maken voor de laatste 4 weken van het 

schooljaar.  

PERSONELE BEZETTING 

Met ingang van de meivakantie is mevrouw de Brouwers 

(OCO/Orthopedagoog) met zwangerschapsverlof gegaan.  Zij 

zal tot oktober afwezig zijn. Wij wensen haar een heel fijn verlof 

toe. In deze periode zal zij vervangen worden door Mevrouw 

van Loon. Zij heeft al eerder gewerkt op een van de andere 

Spinakerlocaties. We zien uit naar de samenwerking.  

 

Na de meivakantie is er een nieuwe mentor gestart in de 

brugklas. Dit is mevrouw de Kroon. Zij heeft veel ervaring in het 

speciaal onderwijs en heeft de overstap gemaakt van een 

andere Spinaker locatie. Wij wensen haar veel succes! 
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EXAMENNIEUWS 

 Afgelopen woensdag was een spannende dag voor de 

examenleerlingen van het VSO. Er werd in de Tweede kamer 

gedebatteerd over het wel of niet doorgaan van de examens 

voor het VSO. Uiteindelijk is besloten dat de examens zoals 

eerder aangegeven gewoon doorgaan. 

 

De college examens zijn: 

 

Donderdag 28 mei 9:00 uur – 10:30 

uur 

Engels 

Schrijfvaardigheid 

Donderdag 28 mei 13:30 uur – 15:00 

uur 

Maatschappijleer 

gemeenschap-

pelijk deel  
 

De mondelinge examen zijn:  

Zaterdag 20 juni, maandag 22 juni, dinsdag 23 juni en woensdag 

24 juni.De individuele roosters van de examenkandidaten zelf 

worden twee weken van tevoren bekend gemaakt. 

 

Voor vragen over het examen kunt u het beste contact opnemen 

met de mentor van uw zoon/dochter.  

 

M7: Dhr. Smit: p.smit@ronduitonderwijs.nl 

M9: Mevr. Veenstra: m.veenstra@ronduitonderwijs.nl 
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