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          Wilp, 10 januari 2020 
 
          Beste ouders/verzorgers,  
 

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de ouderavond op 4 februari. 
 

De heer Henk Loman, directeur Kind & Jeugd bij Zozijn, geeft u informatie geven over  
actuele  ‘Wet en Regelgeving’, die van belang kan zijn voor uw dochter/zoon. 
De onderwerpen zijn: 
 

 Persoonsgebonden budget (PGB) 

 Wajong uitkering 

 Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO) 

 Wet langdurige zorg(WLZ) 

 Jeugdwet 

 Participatiewet 
 

Tevens is er gelegenheid tot het stellen van algemene vragen aan onze gastspreker. 
Heeft u specifieke vragen m.b.t. uw eigen situatie? Dan kunt u ons deze vraag mailen: 
planning@danieldebrouwerschool.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw vraag vooraf bij de heer 
Loman terecht komt. In de onderstaande links kunt u zich al inlezen over de huidige wet en 
regelgeving: 
 

https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz 
https://www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg 

 
 

Wij ontvangen u graag vanaf 19.30 uur op de Daniël de Brouwerschool, waar koffie en thee voor u 
klaar staat. De lezing start om 20.00 uur. We ronden de avond uiterlijk om 22.00 uur af. 
 
Wilt u ons voor maandag 27 januari e-mailen zodat wij tijdig kunnen inschatten hoeveel gasten 
we zullen ontvangen?  Aan deze avond zijn voor ouders (incl. familieleden) en teamleden van 
onze school geen kosten verbonden. 
  
Ouders met een zoon/dochter die niet naar onze school gaat/is gegaan zijn van harte welkom. 
Aan hen vragen we een bijdrage van €10,- per persoon. Aan professionals die deze avond bij 
willen wonen, vragen wij een bijdrage van € 25,- per persoon. Drinken voor en na de lezing is 
hierbij inbegrepen.  
Wilt u het bedrag overmaken op Bestuur Daniel de Brouwerschool IBAN NL 32 RABO 01 11 00 04 
59. Indien gewenst kunt u een bewijs van betaling ontvangen.  
 

Uw aanmelding graag naar : planning@danieldebrouwerschool. 
Onderwerp   : aanmelding ‘Wet en Regelgeving’ 
In uw mailbericht : uw naam, de naam van uw kind en het aantal personen waarmee u   
                                             komt.  

 
Graag tot ziens op 4 februari! 

 
Met vriendelijke groeten,  
namens het schoolteam en de ouderraad, Ammy Holmersma 
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