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OPEN DAG
DINSDAG
21 JAN. 2020
LOCATIE OP NOORD 13.00 - 19.00 UUR

http://www.accent-vso.nl


Na de zomervakantie ga je over naar een middelbare 
school voor speciaal onderwijs. Je komt dan op een 
nieuwe school, krijgt een nieuwe klas en nieuwe 
leraren. Dat is leuk, maar ook best spannend. Kom 
daarom tijdens onze open dag al eens kijken en 
ervaren hoe het is om leerling op onze school te zijn. 

Tijdens de open dag kun je kennismaken met 
verschillende vakken. Ook kun je leraren en leerlingen 
spreken en vragen stellen. Zo krijg je een goede indruk 
van onze school. 

VOOR WIE? 
Deze open dag is voor iedereen die een nieuwe VSO 
cluster 3 zoekt.  

PROGRAMMA
13.00 - 15.00 uur   Tijdens schooltijd kun je een kijkje 

nemen in de klassen en deelnemen 
aan verschillende workshops. 

15.00 - 19.00 uur   Na schooltijd kun je verschillende 
praktijkvakken volgen en verschillende 
stands bezoeken tijdens de 
informatiemarkt.

We zien je graag op de open dag!

VSO De Regenboog heet 
tegenwoordig Accent VSO 
Op Noord. De school waar  
je kleur geeft aan je 
toekomst. Stap voor stap 
bereiden we je voor op werk 
of dagbesteding en op een  
zo zelfstandig mogelijk 
bestaan in de maatschappij.

Kom kijken 
en ervaren!

www.accent-vso.nl

DATUM OPEN DAG 
Dinsdag 21 januari 2020

TIJD 
13.00 - 19.00 uur

LOCATIE 
OP NOORD  
Erasmussingel 120
3051 XC Rotterdam
Tel: 010 - 285 78 28
vso-opnoord@cvoaccent.nl

AANMELDEN 
Aanmelden is niet verplicht, 
maar wel gewenst.

KUN JE NIET BIJ DE 
OPEN DAG ZIJN? 
Kom dan gewoon een 
andere keer langs met je 
ouders/verzorgers. Maak 
daarvoor een afspraak 
met de directeur:
dhr. Dick Everts
d.everts@accent-vso.nl of
IB-er Anouk Wijnties 
a.wijnties@accent-vso.nl  
Tel: 010 - 285 78 28

DATUM OPEN DAG 
Dinsdag 21 januari 2020

TIJD 
13.00 - 19.00 uur

LOCATIE 
OP NOORD  
Erasmussingel 120
3051 XC Rotterdam
Tel: 010 - 285 78 28
vso-opnoord@cvoaccent.nl

AANMELDEN 
Aanmelden is niet verplicht, 
maar wel gewenst.

KUN JE NIET BIJ DE 
OPEN DAG ZIJN? 
Kom dan gewoon een 
andere keer langs met je 
ouders/verzorgers. Maak 
daarvoor een afspraak 
met de directeur:
dhr. Dick Everts
d.everts@accent-vso.nl of
IB-er Anouk Wijnties 
a.wijnties@accent-vso.nl  
Tel: 010 - 285 78 28

mailto:vso-opnoord@cvoaccent.nl
mailto:d.everts@accent-vso.nl
mailto:a.wijnties@accent-vso.nl 
http://www.accent-vso.nl

