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WAT EN WIE ZIJN WIJ?
DIVERZ staat voor dienstverlening zeeland. DIVERZ is het leerwerkbedrijf van
de Speciale Scholen Kapelle, Eben-Haëzer afdeling VSO.
In deze folder leggen wij u uit wie wij zijn, en wat wij u te bieden hebben.
Maar ook leest u in deze folder hoe DIVERZ te werk gaat.
In DIVERZ, werken wij, leerlingen uit de eindgroepen, zoals het ook in een echt
bedrijf of instelling gaat. Intern stagelopen noemen we dat.
Binnen dit traject leren we zelfstandig klussen uitvoeren, zoals papiermanagement, de was verzorgen, allerlei schoonmaakwerkzaamheden, food en catering (bijvoorbeeld taarten bakken, hapjes klaarmaken), tuinieren enz. enz.
Er wordt gekeken hoe onze werkhouding is, of we zelfstandig kunnen werken,
goed met elkaar samen kunnen werken en waar globaal onze interesse liggen. Dat is belangrijk als wij na DIVERZ het externe stagetraject ingaan.
In deze folder laten geven wij een overzicht van ons diensten aanbod.

WAT BIEDEN WIJ?
Food en catering
Bijvoorbeeld: Hapjes klaar maken voor een verjaardag die u te vieren hebt of
een taart bakken.
Papiermanagement
Bijvoorbeeld: een kopieopdracht, of lamineeropdracht.
Schoonmaakwerkzaamheden
Zowel binnen als buiten de klas, auto wassen, enz.
Tuin en techniek
Bijvoorbeeld: het plein vegen, tuin onkruidvrij maken, plantjes verpotten e.d.
Bouwpakket in elkaar zetten, fietsband plakken.

Boodschappen doen
Geef ons uw lijstje en genoeg geld dan halen wij uw boodschappen. De kassabon leveren we er altijd bij.
Zorg en ondersteuning
Wij hebben de mogelijkheid om leerlingen uit de onderbouw zorg en ondersteuning te bieden.
Bijvoorbeeld: een DIVERZ’er helpt tijdens een leesles in een SO-groep.

Heeft u een klus die niet onder dit kopje ‘Wat bieden
wij?’ staat, dan vraagt u dit gewoon via de mail
(j.maljaars@specialescholenkapelle.nl) Wij kijken wat
we voor u kunnen doen!

HOE DOEN WIJ HET?
U kunt uw order mondeling, telefonisch en schriftelijke doorgeven.
U kunt uw order aan ons ook doorgeven via de mail:
j.maljaars@specialescholenkapelle.nl
In uw mail schrijft u:

uw naam, adres en telefoonnummer

wat de klus inhoudt

voor welke datum u het gereed wilt hebben
Wij proberen de order voor u op de juiste manier en op de juiste tijd af te handelen.
U krijgt binnen een aantal dagen een reactie van een medewerker van DIVERZ. Bij privé-klussen brengen wij een gering bedrag in rekening.
Bij het afleveren van producten ontvangt u een factuur.

CATERING op bestelling
Bakproducten
Appelflappen (5 grote of 10 kleine)
Gewone cake
Diverse andere soorten cake
Diverse soorten taarten
Slagroomtaart
Roombroodje

€ 5,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 2,00

Belegde broodjes
Broodje gezond
Broodje oude kaas
Broodje beenham met mosterd-honingsaus
Broodje gerookte zalm

€
€
€
€

3,00
2,50
2,50
2,50

Ovenschotels
Prei/kerryschotel
(Andere schotels ook mogelijk, in overleg)

€ 10,00

Salades
Huzarensalade/vissalade/rundvleessalade
(Andere saladeschalen ook mogelijk, in overleg)
Hapjes*
De keuzelijst voor de hapjes vind u op de volgende bladzijde.
*De kosten voor de hapjes worden a.d.h.v. de boodschappen berekend.
Wijzigingen in prijzen voorbehouden.

CATERING op bestelling
Keuzelijst hapjes (kopiëren en inleveren bij DIVERZ):





















Kaas met iets erop
Kaas
Kipfilet met ananas
Tomaatjes gevuld met garnalen & wiskeysaus
Snijworst met rookkaas
Boterhamworst met augurk
Stukje wrap met zalm crème fresh en bieslook
Stukje wrap met roomkaas, chilisaus en sla
Stukje gekookt ei met rookvlees er rond
Komkommer
Minitomaatjes
Gehaktballetjes
Cervelaatworst
Leverworst
Gekookte worst
Gevulde eitjes
Saté met stokbrood (handig om op te warmen)
Mini saucijzenbroodjes
Mini worstenbroodjes
Mini frikadellenbroodjes

Eigen wensen:…………………………………………………………………………
Aantal personen:………………….
Aantal hapjes per persoon/aantal hapjes totaal……………………….
Wordt opgehaald op:……………................................. om ……………… uur
Bestelling factureren op naam van:……………………………………………….

CATERING dinsdaglunch
Binnen de school kan er voor het personeel één lunchgerecht worden gereserveerd. De werknemers van DIVERZ komen langs of u kunt de reserveringslijst
in de personeelskamer invullen.

Bij aflevering van het gerecht moet er worden afgerekend.
Hieronder de lijst met de diverse gerechten. Diverz kiest één gerecht per dinsdag.

Dinsdag lunchgerechten
Tomatensoep met mini-frikandelbroodje
Broodje hamburger
Worstenbroodje
Kippensoep met mini-saucijzenbroodje
Broodje kroket
Saucijzenbroodje
Roombroodje
Groentesoep met stokbrood en
kruidenboter
Uitsmijter
Pizzabroodje
Broodje gerookte zalm
Saté met stokbrood
Tosti
Spek- of appelpannenkoek
Groentesoep met stokbrood en
kruidenboter
Sandwich gezond

CATERING dinsdaglunch
Aardbeien–room croissant
Broodje bapoa
Broodje grillburger
Broodje shoarma
Broodje warme beenham met honing-mosterdsaus
Puntzak friet
Broodje kroket
Minipizza
Broodje knakworst
Fruitsalade
Fruitsmoothy

OVERIGE DIENSTVERLENING
Autowassen
Documentversnippering
Tuinarbeid

€ 2,50
(uurtarief in overleg)
(uurtarief in overleg)

Kopie A4 (zwart-wit)
Kopie A4 (kleur)
Kopie A3 (zwart-wit
Kopie A3 (kleur)

€
€
€
€

0,05
0,07
0,10
0,15

Lamineren A5
Lamineren A4
Lamineren A3

€
€
€

0,50.
0,75
1,00

Heeft u een klus die niet onder dit kopje ‘Wat bieden
wij?’ staat, dan vraagt u dit gewoon via de mail
(j.maljaars@specialescholenkapelle.nl) Wij kijken wat
we voor u kunnen doen!
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