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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het jaar 2017 is omgevlogen en 2018 staat al weer voor de deur.    
De leerlingen ontvangen op maandag 18 december 2017 de rapporten en hebben hierbij zicht op hun 
eigen ontwikkeling en weten aan welke doelen ze in de tweede helft van het schooljaar gaan werken.  
 
Wij wensen u  een fijne vakantie, prettige Feestdagen en een gezond en voorspoedig 2018. 
Team IvOO VSO AD 
 
Verhuizing 
Op dinsdag 14 november jl. heeft er een ouderinformatieavond plaatsgevonden met betrekking tot de 
verhuizing. Er waren toen nog enkele zaken niet geheel duidelijk. Vandaar bij deze een update met 
definitieve afspraken. 
 
Fysieke verhuizing 
Op 27/28/29 december 2017 zal de fysieke verhuizing plaatsvinden. 
Na de kerstvakantie hebben de leerlingen op:  
- maandag 8 januari 2018 t/m woensdag 10 januari 2018 geen school.  
Het team gaat dan de school inrichten.  
 
Schooltijden  
De schooltijden blijven hetzelfde. Op maandag-dinsdag-donderdag en vrijdag beginnen de lessen om 
8.45 uur en de school eindigt om 15.15 uur. Op woensdag begint de school om 8.45 en eindigt om 
12.30 uur.  
De pauzetijden blijven hetzelfde. 
De leerlingen zijn vanaf 8.30 uur welkom op school. Vanaf dat moment is er toezicht. 
Een uitdrukkelijk verzoek uw zoon/dochter niet eerder naar school te laten komen. 
 
Lessen en onderwijsaanbod 
Dit blijft zoals het is. Wellicht is het wel mogelijk dat er gaande weg het schooljaar een wijziging kan 
plaatsvinden met betrekking tot het aanbod van de techniek- en of kookles.  
 
Leerlingvervoer 
De school heeft ervoor gezorgd dat de diverse gemeenten zijn geïnformeerd over de verhuizing en de 
nieuwe locatie zodat het leerlingenvervoer is aangepast. Ook Taxi van Meurs en Hanneman de Toerist 
en eventuele andere vervoerders zijn door ons geïnformeerd. 
Indien u nog een aanvraag moet indienen bij de gemeente, adviseren wij u dit z.s.m. te doen. 
 
Geen Kerst Inn / Xmas Eve 2017   
Dit jaar zal in verband met de aanstaande verhuizing geen kerstactiviteit voor ouders en leerlingen 
plaatsvinden. Wij hopen u volgend jaar een keer op onze nieuw locatie te mogen begroeten. Wij zullen 
u daar tijdig over informeren.  
 
Uitreiking IVIO-Certificaten schooljaar 2016-2017 
Op dinsdag 21 november 2017 ontvingen alle leerlingen, die geslaagd zijn, op feestelijke wijze hun 
certificaten.  
Onder grote belangstelling van ouders, broers, zussen, ooms, tantes, opa’s en oma’s werden er weer  
certificaten uitgereikt. 
 
Enkele cijfers:  

 

 Totaal aantal leerlingen die deelnamen : 59  

 Totaal aantal examens die afgenomen zijn : 115 (waarvan 111 geslaagd en 4 afgewezen). 

 Gemiddelde van alle examens : 08 
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Ouderbijdrage 
Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor de ouderbijdrage.  
Ook dit jaar vragen wij van u een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,00 voor extra klassenactiviteiten. 
Een groot deel van dit geld gaat naar het schoolreisje, de rest naar activiteiten rond kerst, excursies, 
sportdag enzovoort. Wanneer u geen ouderbijdrage betaalt, betekent dit, dat uw kind wordt uitgesloten 
van betreffende activiteiten. Uiteraard zal er dan een vervangend programma op school worden 
aangeboden.  
 
U kunt het bedrag van € 50,00 contant betalen bij de leerkracht van uw zoon/dochter/pupil, of het 
bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN  NL 70 INGB 065 43 92.188 ten name van MosaLira 
stichting voor leren, onderwijs en opvoeding, onder  vermelding van ouderbijdrage, 00SH01, de naam 
van de leerling ,  IvOO VSO AD en  de groep van uw zoon/ dochter/ pupil.  
 
Schoolveiligheid 
Op 20 november heeft er met betrekking tot schoolveiligheid een externe audit plaatsgevonden. Deze 
werd uitgevoerd door dhr. Johan Vermeulen van bureau Credo. Tijdens deze audit werden er 
gesprekken gevoerd met directie/ouders/ leerlingen/ personeel en externe partners. Uit de audit blijkt 
dat het IvOO-VSO AD structureel aandacht heeft voor veiligheid en zij actief beleid voert om de 
veiligheid van haar leerlingen, medewerkers en bezoekers te waarborgen. Op grond hiervan adviseert 
de auditor de certificeringscommissie om positief te oordelen over het IvOO-VSO AD  en daarmee 
officieel het ‘Certificaat schoolveiligheid Maastricht- Heuvelland’ toe te kennen.  
 “Veiligheid maken we samen.” 
 
Data   
 
Stakingsdag     : dinsdag 12 december 2017 
Kerstvakantie    : 25 december 2017 t/m 6 januari 2018 
Vrije dagen i.v.m. verhuizing : maandag 8 januari t/m woensdag 10 januari 2018 
Carnavalsvakantie : 12 feb t/m 18 feb 2018 
Oudergesprekken  : 26 & 27 februari 2018 
 
Studiedag personeel:  
Dinsdag 7 november 2017 had het team een gezamenlijke studiedag met het personeel van de ZML 
Jan Baptist en de Don Bosco school.  
Het thema was: IPC-onderwijs, een onderwijsconcept waar wij in de toekomst ook mee gaan werken. 
Tevens werd het nieuwe logo van de Campus Special Needs gepresenteerd. 
 

   
 
 
Wij willen alle:  

- leerlingen,  
- schoolband 
- ex-leerlingen,  
- ouder(s),  
- verzorger(s),  
- opa('s) & oma('s),  

- stagebegeleiders,  
- ex- collega's,  
- collega's 
- partners  
- stagebedrijven  
- andere samenwerkingspartners 

 
heel erg bedanken voor het afgelopen jaar.  
Met vriendelijke groet. 
 
They Aarts 
Locatiedirecteur IvOO VSO AD 


