
Middelbaar onderwijs voor ZML

Assendelfstraat 7-9
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tel: 010-2185919
web: www.rotterdamcollege.nl

PERSBERICHT

NIEUWE NAAM – NIEUW GEZICHT – NIEUWE INHOUD

Er zijn veel ontwikkelingen in het Speciaal Onderwijs die aan ons niet voorbij gaan. 
De St. Mattheusschool staat de komende jaren voor grote uitdagingen. 
Zo komt het “passend onderwijs” er aan en doen we veel aan kwaliteitsverbetering van het VSO 
en we krijgen een gloednieuw schoolgebouw in Hillegersberg.

De VSO-afdeling van de St. Mattheusschool voor SO/VSO-ZMLK gaat vanaf 1 januari door 
onder een andere naam en heet daarom vanaf 1 januari: 

ROTTERDAMCOLLEGE, middelbaar onderwijs voor ZML.

We hebben een nieuwe naam, een nieuw gezicht en een nieuwe inhoud.

-  Een nieuwe naam: Rotterdamcollege. 
Een nieuw gezicht: Bovenaan de brief staat het nieuwe logo. Herkenbaar en 
geïnspireerd op de kubuswoningen aan de Blaak

-  Een nieuwe inhoud: Nieuwe activiteiten, nieuwe vakken en een nieuw uiterlijk. 
- We hebben steeds meer LOL (leren op locatie)- stages, 
- er zijn konijnen voor dierverzorging, een kas voor het kweken van planten, 
- een heuse fietswerkplaats en 
- 2 eigen bussen om de leerlingen overal naartoe te vervoeren. 
- Ook heeft iedere groep een leerling-bedrijfje, iedere groep met een eigen thema.

Op zaterdag 21 januari 2012 houden we een OPEN DAG van 11.00 tot 15.00 uur. Op die dag 
kan iedereen die geïnteresseerd is kennis maken met het Rotterdamcollege. 

Er zijn allerlei activiteiten die dag. 
- Het nieuwe naambord zal worden onthuld, 
- er is een modeshow, 
- muziek, 
- gebak, 
- pannenkoeken, 
- hapjes, 
- drankjes, 
alles gemaakt en geserveerd door leerlingen.
De leerlingen zullen gekleed zijn in de nieuwe Rotterdamcollege-bedrijfskleding. Voor ieder vak 
is er speciale kleding.

Tijdens de open dag kunt u kennis maken met het team en met de locatiedirecteur, 
mevr. Drs. L.C. (Leontine) Rijsdijk

Voor informatie kunt u terecht bij:
Locatiedirecteur, mevr. Leontine Rijsdijk, lrijsdijk@zmlk.nl
Algemeen directeur, dhr. Geert-Jan Reinalda: mattheus@zmlk.nl

Het Rotterdamcollege is bereikbaar via: 010 218 59 19.
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