
                
 

-   -   -   Uitnodiging voor een ouderbijeenkomst over passend onderwijs   -   -   - 
Dinsdag 30 januari 2018, 19.30 - 21.30 uur 

Kentalis Enkschool te Zwolle 
 

De ouderorganisaties Hoormij/FOSS en FODOK organiseren een bijeenkomst over passend onderwijs.  
Speciaal voor u als ouder van een kind met een taalontwikkelingsstoornis (tos) of als ouder van een doof of 
slechthorend kind. We organiseren deze avond om actuele ontwikkelingen van u te horen en om 
ervaringen te delen. 
 
U bent allemaal van harte welkom op deze algemene bijeenkomst. Of uw kind nu op het speciaal onderwijs  
of op het regulier onderwijs zit, met of zonder ambulante begeleiding en ongeacht de onderwijsinstelling 
waar uw kind zit of waarvan het extra begeleiding krijgt. 
 
Thema van de avond is: ‘Kansen en belemmeringen van passend onderwijs’. 
 
Wat gaat goed op school? Wat kan ik verwachten? Waar heb ik invloed op? Waar zitten knelpunten? 
Op deze avond gaan we hierover met u in gesprek. 
Uw ervaringen brengen we in bij de politiek, bij scholen en alle cluster 2 instellingen.  
 
In het eerste deel van de avond zullen korte presentaties worden gehouden door: 
- Mariën Hannink (beleidsmedewerker FODOK) over de rol van ouders en de visie van de  
   ouderorganisaties op de toekomst. 
- Joop Hakze (lid managementteam Enkschool) over de ervaringen met passend onderwijs en  
   de relaties met de samenwerkingsverbanden. 
- Jongeren van SpraakSaam en SH-Jong over hun schoolervaringen. 
 
In het tweede deel kunt u als ouder uw ervaringen vertellen. Er worden de volgende groepen gemaakt: 

- Ouders van tos-kinderen. 
- Ouders van dove en slechthorende kinderen. 

 
Arend Verschoor (beleidsmedewerker Hoormij/FOSS) is gespreksleider. 
 
 
Voor wie? Ouders van tos-kinderen en ouders van dove en van slechthorende kinderen. 
Wanneer? Dinsdag 30 januari 2018 van 19.30 tot 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur). 
Waar?  Kentalis Enkschool, Jan Buschstraat 6 te Zwolle. 
  Met dank voor de gastvrijheid van de school en van Kentalis. 
Kosten?  Deelname is gratis. 
Aanmelden? Stuur een e-mail naar arend.verschoor@stichtinghoormij.nl 

met vermelding van naam, adres, tel.nr. en met hoeveel personen u komt. 
Daarnaast weten we graag: 

 de leeftijd en onderwijsplek van uw kind.  

 of uw kind tos heeft of doof of slechthorend is. 

 en of u gebruik wenst te maken van NGT-tolk, NmG-tolk of schrijftolk. 
 

Informatie? Bij Arend Verschoor, via tel. 030-6354009 of via bovenstaand e-mailadres. 
 
U bent van harte welkom; graag tot ziens op 30 januari! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arend Verschoor, Hoormij/FOSS 
Mariën Hannink, FODOK 
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