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Open Dag Guyotschool voor VSO en internaat
Op woensdag 27 januari a.s. zet Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren - in samenwerking met
het internaat van Kentalis in Groningen - haar deuren open van 10.00 - 14.00 uur. Iedereen is van
harte welkom!
De Open Dag in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van groep acht en hun ouders/verzorgers.
Uiteraard zijn leerlingen die over willen stappen, bijvoorbeeld vanuit regulier onderwijs, én andere
geïnteresseerden / buurtbewoners eveneens van harte welkom.
Wat staat er op het programma?
Tijdens deze dag kan men ‘sfeer proeven’ door kennis te maken met diverse aspecten van de
Guyotschool voor VSO en het internaat in Groningen-Zuid. Dat kan op een aantal manieren:
• Het volgen van presentaties om 11. 00 uur en 12.00 uur over de Guyotschool voor VSO en het
internaat. Vanzelfsprekend zijn ook leerkrachten en andere medewerkers aanwezig om informatie
te verstrekken of vragen te beantwoorden;
• Rondleiding in de school, kijkje in de klassen tijdens de lessen (tussen 10.00 en 14.00 uur)
• Rondleiding op het internaat. Vanuit school gaat regelmatig een pendelbus naar het internaat aan
de Bordewijklaan;
• Er is gelegenheid om in de school een informatiemarkt te bezoeken
• Een aantal bedrijven presenteren zich op het gebied van stagemogelijkheden, vacatures en
opleidingsmogelijkheden
• Er zijn op deze dag tolken aanwezig
Tijden
De open dag op school duurt van 10.00 uur tot 14.00 uur, op het internaat aan de Bordewijklaan in
Groningen kan men terecht tussen 12.00 uur en 15.00 uur.
Koninklijke Kentalis
De Guyotschool voor VSO is onderdeel van Koninklijke Kentalis. Kentalis is ontstaan uit een fusie tussen
Koninklijke Effatha Guyot Groep, Viataal en Sint Marie. Kentalis is er voor kinderen, jongeren en
volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren doordat ze doof of slechthorend zijn,
doofblind zijn of ernstige communicatieproblemen hebben. Meer informatie vindt u op www.kentalis.nl.
Bereikbaarheid en contact
De Guyotschool voor VSO is gelegen aan Rijksstraatweg 63a in Haren en goed bereikbaar met zowel
auto als openbaar vervoer. Voor meer informatie kunt u bellen: telefoon 050 - 533 19 40 of kijk op de
website www.guyotvso.nl. Het internaat is gelegen aan de Bordewijklaan 117a, 9721 WD in Groningen.

