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Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over De Ziep voor 

het schooljaar 2022-2023. Wij geven voortgezet speciaal onderwijs 

(VSO) aan leerlingen van 12 tot 18/20 jaar. De leerlingen hebben een 

verstandelijke of meervoudige beperking of een ontwikkelingsachterstand 

en zijn aangewezen op speciale begeleiding en speciale leermethoden. 

Onze leerlingen volgen leerroute 1-2-3-4 of 5 en stromen uit naar een 

vorm van dagbesteding of (beschutte) arbeid. 

 

De Ziep gaat uit van de talenten van de leerling. We benaderen onze 

leerlingen vanuit een positieve houding en investeren in persoonlijk 

contact. Tijdens de info avond krijgt u een beeld van het onderwijs, de 

aanmeldprocedure en is gelegenheid de school te bekijken.  

Uw zoon/dochter is ook van harte welkom.  

De directie van het samenwerkingsverband (SWV) Arnhem of  

Doetinchem beslist over de toelating van een leerling voor voortgezet 

speciaal onderwijs of voor de praktijkschool. De huidige school van uw 

zoon/dochter geeft advies welke scholen passend izjn voor uw 

zoon/dochter. 

 

Mocht het zo zijn dat de coronaregels veranderen, in relatie tot 

groepsgrootte en afstand houden, moeten we wellicht de info-avond 

afzeggen. We hopen dat we u kunnen ontvangen. 

  

 

 

 

 

 

   

 Programma 

• Inloop 18.45 uur. 

• We starten in ons restaurant met een kop koffie/thee of fris. 

• U krijgt informatie over de aanmeldprocedure, leerroutes en 

het onderwijs. 

• Na de bijeenkomst is er gelegenheid de school te bekijken. 

 

Graag aanmelden bij info@deziep.nl  

 

Namens het team, 

 

Margot Kleinpenning, directeur  

 

      

Voor leerlingen en ouders/verzorgers 

en collega’s van de scholen. 

 

 

INFOAVOND  

20 december  

19.00 uur – 20.15 uur 

Marsweg 49 

6941 BH Didam 

 

 

 

mailto:info@deziep.nl

