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Beste ouders/verzorgers,

Uw kind bezoekt Acato. Zoals u weet, ontwikkelt de gemeente een leerrechtpilot. Wij doen dit
in samenwerking met Acato, de schoolbesturen (Yulius, Horizon, BOOR) en KoersVO. Het
doel is een combinatie van zorg, opvang en onderwijs voor uw kind. Wij stoppen de
samenwerking met Acato per 1 mei 2019. U leest er meer over in deze brief.

Waarom stoppen wij de samenwerking met Acato?
Voor het ontwikkelen van de leerrechtpilot is het noodzakelijk dat alle partijen goed
samenwerken. Wij hebben helaas geen vertrouwen meer in de samenwerking met stichting
Bloemfleur, waar Acato onder valt. Ook heeft Acato zich niet volgens afspraak ontwikkeld tot
een jeugdhulpaanbieder die voldoet aan de kwaliteitseisen in de Jeugdwet. Wij stoppen
daarom de samenwerking met Acato per 1 mei 2019.

Wat betekent dit voor uw kind?
De leerrechtpilot wordt wel verder ontwikkeld. Uw kind kan hieraan blijven deelnemen.
Stichting MEE en Pameijer nemen, samen met andere erkende jeugdhulpaanbieders, de zorg
voor uw kind op zich. Uw kind kan na de meivakantie, vanaf maandag 6 mei, op dezelfde
locatie blijven. Alleen zijn er dan nieuwe medewerkers. Dat is misschien even wennen en geeft
mogelijk onrust voor uw kind.

Hoe beperken we de mogelijke onrust voor uw kind?
Al onze aandacht is erop gericht om de verandering voor uw kind zo goed mogelijk te laten
verlopen. Wij hebben Acato gevraagd hierbij hun medewerking te verlenen.
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Heeft u vragen?
Bel dan Nathalie Schenk op 06 511 70 127. Dat kan van 9.00 tot 17.00 uur, van maandag tot
en met vrijdag. Of stuur een mail naar nm.schenk@rotterdam.nl. Natuurlijk kunt u ook contact
opnemen met uw wijkteammedewerker.

Hoogachtend,

A.G Coenen
Directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk


