THRIANTASCHOOL
School voor onderwijs aan zeer moeilijk lerenden

Emmen, 5- juli-2019

Geachte ouders/verzorgers,
In de nieuwsbrief van mei en juni jl. bent u geïnformeerd over het bezoek van de inspectie op 2 april 2019.
Wij hebben inmiddels het definitieve rapport ontvangen en in dit rapport staan aandachtspunten
(ontwikkelpunten), waarmee we aan de slag moeten.
De ontwikkelpunten zetten wij om in verbeterplannen waar we de komende 4 jaar weer mee verder kunnen.
Ons rapport is te lezen op de website van onze school. Eén van deze ontwikkelpunten waar wij een onvoldoende
op hebben gescoord gaat over onderwijstijd. In het VSO moeten de leerlingen 1000 lesuren maken op jaarbasis,
dit is een wettelijke eis. Wij voldoen niet aan deze eis en dit vraagt om een verandering in lestijden. Wij
moeten van de inspectie voor de zomervakantie een plan indienen voor de lestijden van het nieuwe schooljaar,
2019-2020.
We hebben als directie na overleg met de MR gekozen om onze lestijden aan te passen bij de start van het
nieuwe schooljaar, om aan de wettelijke eis te voldoen van de inspectie.
Middels deze brief willen wij u informeren over deze nieuwe lestijden en in een laatste brief voor de
zomervakantie, die u volgende week ontvangt, informeren wij u over het taxivervoer.
De nieuwe lestijden voor het VSO 2019-2020 zijn:
maandag
8:30- 15:00 uur
dinsdag:
8:30- 15:00 uur
woensdag:
8:30– 12:30 uur
donderdag:
8:30- 15:00 uur
vrijdag:
8:30- 15:00 uur
Door het wijzigen van de lestijden voldoen we aan de wettelijk eis, wat wij verplicht zijn.
De MR zet in schooljaar 2019-2020 het onderwerp lestijden op de agenda.
Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met
de directie van de school.
Met vriendelijke groet,
Namens de directie:
S.L Kartner
Locatiedirecteur VSO
Thriantaschool

Hoofdgebouw en postadres:

Zuidlaarderbrink 4, 7812 GE EMMEN
Tel: 0591-652190
E-mail: administratie@zml-thriantaschool.nl
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