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Nieuws vanaf de werkvloer: 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al een klein 
tipje van de sluier opgelicht betreffende onze 
website. Nu kunnen we met zekerheid zeggen 
dat het niet lang meer gaat duren voordat onze 
vernieuwde website, inclusief vernieuwde teksten 
en foto’s gelanceerd wordt! Onze designer Stefan 
Fincken heeft er een strakke, overzichtelijke 
maar vooral moderne website van gemaakt die 
jullie als bezoekers zeker gaan waarderen.  
Of je nu cliënt, ouder, samenwerkend partner of 
zakelijk contact bent.  Houdt ons webadres in de 
gaten: www.actwerkt.nl 

De schijnwerper van de maand april! 
Zoals jullie ondertussen weten, zetten wij elke 
nieuwsbrief een bedrijf of organisatie in de schijnwerper 
omdat wij vinden dat dit bedrijf of deze organisatie dit 
verdient!

De schijnwerper van de maand juni gaat naar 
KEC Donderberg. KEC staat voor het Kennis- en 
Expertisecentrum dat gesitueerd is in de wijk de 
Donderberg in Roermond. Het KEC is een plek waar 
onderwijs en zorg met elkaar verweven zijn en van 
daaruit ontstaat een vloeiende samenwerking tussen 
speciaal onderwijs en de daarbij behoefde zorg. 
Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg is een 
coöperatie die gevormd wordt door de Aloysiusstichting 
(SO de Spoorzoeker, VSO de Ortolaan en Triade), 
Mutsaersstichting en De Wijnberg (SO / VSO). 
Zij omschrijven het zelf pakkend: Ieder kind en 
iedere jongere heeft talent en dromen: Kennis- en 
Expertisecentrum (KEC) de Donderberg helpt hem/haar 
die te verwezenlijken. In het KEC zijn onderwijs en zorg 
zo vervlochten, dat ieder kind/iedere jongere precies dat 
aanbod in (speciaal) onderwijs en zorg krijgt, dat nodig is 
om ieders talent tot bloei te laten komen. 

ACT Werkt! werkt nauw samen met het KEC. Hierbij is te 
denken aan de begeleiding individueel in de thuissituatie 
die nauw wordt afgestemd met de begeleiding op school. 

Nieuwsbrief #35
juni 2017

Er wordt samengewerkt betreffende de benodigde 
aanpak en behoefte bij (extra) begeleiding bij stage 
en samen wordt er gekeken naar net dat wat extra 
nodig is betreffende de leerling in kwestie. 

Een dikke pluim voor alle hardwerkende, gedreven, 
betrokken en enthousiaste medewerkers van 
het KEC. Dank voor de ontzettend prettige 
samenwerking! 

De gouden tip:
De gouden tip van de maand juni is: Geniet van 
het prachtige zomerweer. Ga samen op avontuur! 
Geniet, ontspan en ben lekker buiten bezig. Denk 
wel aan zonnebrand en genoeg water!
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