Nieuwsbrief VSO De Keerkring – oktober 2016
Aan de ouders en verzorgers,
Nieuwsbrief
U ontvangt vóór de voorjaars-, mei-, zomer, herfst- én kerstvakantie een nieuwsbrief met informatie
over de school. Deze nieuwsbrief verzenden wij via de klassenmail. Ouders die geen email hebben,
ontvangen de nieuwsbrief op papier.
Nieuw op de website
Alle groepen hebben een eigen groepspagina gekregen waarop de nieuwtjes uit de groep met u
gedeeld kunnen worden. We starten hier na de herfstvakantie mee. Op deze manier hopen we u als
ouders meer te kunnen betrekken bij dat waar wij met onze leerlingen mee bezig zijn.
U vindt deze nieuwspagina op de beide afdelingen via de groepen. U kunt op elke groep klikken,
waarna u op hun eigen groepspagina terecht komt.
Activiteiten
The Next Step
Op donderdag 3 november a.s. wordt voor de eerste keer in Zoetermeer The Next Step
georganiseerd. The Next Step is een beurs waarop ouders/verzorgers zich samen met hun
zoon/dochter kunnen oriënteren op de toekomst. Binnen onze school besteden wij aandacht aan
arbeidstoeleiding en uitstroom vanuit school naar de vervolgplek(ken). In VSO3 start het traject
richting die toekomst. The Next Step is een mooi initiatief van de Gemeente Zoetermeer i.s.m. de
scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs om te ontdekken welke
mogelijkheden er hun leerlingen zijn. Bedrijven en organisaties laten zien wat kan en laten dat ook
ervaren. Alle leerlingen in VSO2 en VSO3 hebben een uitnodiging mee gekregen voor The Next Step.
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij het stagebureau.
Sponsorloop
Onze collega Marloes doet in juni 2017 weer mee aan de Giro di Kika. Zes dagen gesponsord fietsen
door de Italiaanse Alpen voor het belangrijke goede doel Kika. Net als twee jaar geleden willen wij
haar graag sponsoren. Onze eerste bijdrage is het prachtige bedrag van 1776 euro dat de
sponsorloop van maandag 19 september opleverde. Het hele bedrag gaat naar Kika. Bijkomende
kosten voor de reis en verblijf zijn voor Marloes eigen rekening.

Namens het hele Team Sofie willen wij alle leerlingen, hun ouders, alle sponsoren en het
team van De Keerkring bedanken voor de geweldige inzet, support en opbrengst van de
sponsorloop. Met dit mooie bedrag verdient het SO en VSO De Keerkring een plekje op de
teamkleding voor Giro di KiKa. Jullie zien ons tegen die tijd vast wel een keer voorbij komen!
Onderwijs
Praktijk
De laatste horeca les voor Joyce. Zij gaat stage lopen bij de Zoetelaar en alles wat ze geleerd heeft in
de praktijk brengen.
Bram heeft bij techniek een bord gemaakt voor het strookje grond achter de kas. Dit heet ‘t
achterommetje en dat kan vanaf nu ook iedereen lezen.

Oudergesprekken
Op donderdag 27 en maandag 31 oktober zijn de oudergesprekken. U heeft zich hiervoor op kunnen
geven. Tijdens het gesprek met de stamgroep docent krijgt u informatie over de concrete doelen en
activiteiten waar dit schooljaar met uw kind aan gewerkt zal worden in de stamgroep.
Verzwaring leerroutes
Tijdens de algemene ouderavond is dit punt al besproken; de leerroutes zijn met ingang van dit
schooljaar verzwaard. Dit betekent dat we ernaar streven dat de leerlingen bij ons op school eerder
een hoger niveau halen. Hiervoor zijn twee redenen:
- De bekostiging vanuit het Samenwerkingsverband is veranderd, waardoor leerlingen tot hun 18e
jaar bij ons op school mogen blijven in plaats van tot hun 20e. Gevolg hiervan is dat we twee jaar
minder onderwijstijd hebben om aan doelen te werken. Daar waar nodig kunnen we een aanvraag
doen bij het Samenwerkingsverband om leerlingen langer dan hun 18e bij ons op school te houden.
- Daarnaast is voor het VSO het leerlijnenpakket vernieuwd. Het leerlijnenpakket is geschikt gemaakt
voor uitstroom dagbesteding en uitstroom arbeid en samengevoegd tot een doorlopende leerlijn.
Hierdoor hebben we nu de mogelijkheid leerlingen binnen leerroute 3 lesstof aan te bieden tot
niveau 13. Zo kunnen we beter aansluiten bij wat er wordt gevraagd bij hun uitstroom.

Als school hebben we gekeken naar waar we de streefplanning zo konden aanpassen, dat de
verzwaring het minst voelbaar was. We hebben de tijd om aan een niveau te werken hebben verkort
bij het niveau met de minste doelen.
De komende periode gaan we samen met u kijken wat haalbaar en wenselijk is voor uw kind. De
gesprekken in oktober over de leerlijnprofielen dragen daaraan bij.

Leerling informatiemappen
Sinds maart werken we op het VSO met leerling informatiemappen. Hierin krijgen de praktijk
evaluaties een vaste plek, maar ook de evaluaties van de LOL plekken (leren op locatie) en
aan het einde van het schooljaar de rapporten. Wij vragen u iedere keer de (nieuwe)
informatie te lezen en de map getekend voor gezien weer mee naar school te geven.
Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ ouderactiviteiten
Ouderochtend
De volgende bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 26 oktober van 8.45-10.15 uur in de
personeelskamer van VSO De Keerkring. Het onderwerp is ‘verliefdheid en seksualiteit’. Verliefdheid
kan zo mooi zijn, en dat geldt natuurlijk ook voor onze (aankomende) pubers van de Keerkring. Maar
hoe ermee om te gaan? Kan je met je kind daarover praten?
Er hebben zich inmiddels meerdere ouders opgegeven via het strookje van de informatiebrief en ook
u bent van harte welkom.
Medezeggenschapsraad

De MR heeft de eerste vergadering van het schooljaar er al weer op zitten. Na de
herfstvakantie komen we voor de tweede keer bij elkaar om onder andere het
activiteitenplan voor dit schooljaar te bespreken. We hebben, na enig uitstel, vorige week
officieel afscheid genomen van een aantal ouders uit de MR en een ouder die is
voorgedragen door de MR voor de Stichting Ouders van de Keerkring. Deze ouders, Jacques
Klunder, Patrick Cilon en Yvon van der Kroft willen wij op deze manier nogmaals bedanken
voor hun inzet voor en betrokkenheid bij onze school. Heeft u vragen aan de MR of wilt u
informatie, dan kunt u altijd terecht bij één van de leden van de MR (zie website) of mailen
naar: mr@keerkring.net
De volgende MR-vergaderingen staan gepland op:
Dinsdag 1 november 2016
Dinsdag 13 december 2016
Dinsdag 31 januari 2017
Personeel
Voor de zomervakantie vertelden wij u dat Patricia Schilperoort (leerkracht) chemokuren moet
ondergaan. Inmiddels zijn deze achter de rug en beleeft Patricia een spannende tijd. Hebben de
kuren hun werk gedaan? De scan die ze over een aantal weken van rust en opbouw zal krijgen, moet
het gaan vertellen. We hopen, duimen en leven met haar mee!
Rianne (leraar ondersteuner) zou naar haar zwangerschapsverlof op 13 september weer starten,
maar helaas was dat vanwege een hernia niet mogelijk. Inmiddels heeft ze geprobeerd op haar
werkdagen een uur te komen, maar door verergering van de klachten moest ze dat stop zetten. Rust
is de boodschap en dat valt niet mee!

Ook andere collega’s zijn afgelopen periode door ziekte niet in staat geweest te werken. Het vinden
van invallers is lastig. Zeker omdat we door nieuwe wetgeving sneller verplicht zijn mensen in dienst
te nemen. Vaste invallers zijn sinds dit schooljaar Christine Gorissen, Tanja Neeleman en Bianca van
der Meer.
Informatie van buiten
In het donker fietsen
Binnenkort gaat de wintertijd in en dat betekent meer fietskilometers in het donker. Jongeren fietsen
echter relatief vaak zonder verlichting. Wilt u er samen met uw kind op toezien dat de verlichting in
orde is en belangrijker nog, ook gaat gebruiken. Dit vergoot de veiligheid aanzienlijk. Op school zullen
we hier ook aandacht besteden. Veilig Verkeer Nederland controleert de komende weken in het
hele land zo'n 75.000 fietsen op verlichting. Op de website https://vvn.nl kunt u hier meer over
lezen.

Beste ouders,
Graag informeer ik u over een initiatief in Zoetermeer dat gestart is in oktober 2014. Er werd toen een avond in
de Zoetelaar georganiseerd door Ipse-de Bruggen omtrent het opzetten van een wooninitiatief voor kinderen
met een beperking. Een aantal ouders waarvan ondergetekende was na die avond enthousiast geworden en in
februari 2015 ontstond Wooninitiatief Zoetermeer.
Inmiddels zijn we al een hele tijd verder, hebben we een naam en is er een stichting opgericht. Stichting Villa
Eigenwijze Zoetermeer stelt zich ten doel om een veilig, warm thuis te bieden voor twaalf jongvolwassenen
met een verstandelijke beperking. De gemeente zoekt actief met ons mee, want het projectplan is
goedgekeurd. We hebben als zorgverlener gekozen voor ASVZ.
Onze kinderen (negen op dit moment) hebben allen een zorgzwaartepakket; respectievelijk 3,4 en 5. De
leeftijden variëren van 19 tot 38 jaar. Deze doelgroep heeft een gestructureerde en veilige omgeving nodig om
in te wonen. Zij hebben 24 uur per dag begeleiding nodig bij hun verzorging, sociale omgang en uitvoeren van
activiteiten.
De toekomstige bewoners zullen de huur van hun appartement en de andere vaste lasten betalen vanuit hun
Wajong uitkering. De zorg en begeleidingskosten worden betaald uit hun zorg zwaarte pakketten (ZZP)’s
Wij zoeken nog drie meiden zodat de verdeling in balans is. Kijk gerust eens op onze website: www.villaeigenwijze.nl

Kookclub Zoetermeer
Wanneer?
Om de week op woensdagavond van 18.00 tot
20.00 uur.
Waar?
Stedelijk College Zoetermeer
(ingang naast ID College, avondingang aan de
achterzijde van het Stedelijk College)
Van Doorneplantsoen 1
2722 ZA Zoetermeer
Hoe duur?
€ 28,25 per kwartaal + € 20 basiscontributie per
jaar.
En als ik wil komen?
Neem contact op met Kristel van den Berg,
consulent VTV Delft.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door
het Fonds verstandelijk gehandicapten. De missie
van het Fonds is om mensen met een verstandelijk
beperking als volwaardige medeburgers in onze
maatschappij mee te laten doen.
Woon jij zelfstandig of ben jij van plan om

Belangrijke data
17 t/m 21 oktober 2016
Dinsdag 25 oktober 2016
Woensdag 26 oktober 2016
Donderdag 27 en maandag 31 oktober
Donderdag 3 november 2016
18 t/m 25 november 2016
Donderdag 24 november 2016
Maandag 14 december

zelfstandig te gaan wonen? En vind je het
belangrijk om gezond en lekker te leren koken? Of
vind je het gewoon leuk en gezellig om te koken?
Stichting VTV organiseert deze kookclub voor
mensen met een licht tot matige verstandelijke
beperking. Aan het begin van iedere kookclub
wordt uitgelegd wat er gekookt gaat worden. Dan
gaan de deelnemers onder begeleiding met elkaar
de maaltijd voorbereiden, klaarmaken, opeten en
van de afwas een feest maken. Lekkere toetjes
zijn natuurlijk ook een onderdeel van de club! De
kookclub wordt begeleid voor een vakkracht en
vrijwilligers. Af en toe krijg je ook recepten mee
naar huis. Ook kan je aangeven of je leerwensen
hebt. Dan houden we daar rekening mee.
Regio Delft
VC De Wipmolen
Prof. Oudemansstraat 56 A | 2628 KG Delft
T: 015 261 8648
E: k.vandenberg@vtvzhn.nl
www.stichtingvtv.nl

herfstvakantie
schoolfotograaf
ouder ontmoetingsochtend
oudergesprekken
The Next Step
week van de media- wijsheid
studiedag, alle leerlingen vrij
kerstviering in de avond

Tot slot
Wij wensen iedereen een kleurrijke, ontspannen en gezellige vakantie toe!
Het team van VSO De Keerkring.

