Nieuwsbrief VSO De Keerkring – december 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.
Onderwijs en kwaliteit
Schoolplan 2017-2020
Dit kalenderjaar hebben wij gewerkt aan het samenstellen van een nieuw schoolplan voor de periode
2017 t/m 2020. Dit schoolplan heeft als titel ‘Samen bouwen!’ meegekregen. In een schoolplan staan
verbeteronderwerpen waar wij de komende vier jaar aan gaan werken. Na de studiedag met het
personeel in maart 2016 over onze visie en missie zijn verschillende medewerkers gaan schrijven aan
dit plan. Hierbij hebben zij gebruik gemaakt van de tevredenheidspeilingen, de evaluatie van het
huidige plan, de ontwikkelingen binnen het (passend) onderwijs en binnen de school. Op 13
december jl. heeft de Medezeggenschapsraad ingestemd met dit schoolplan. Enkele belangrijke
verbeteronderwerpen voor de komende jaren zijn:
 (Ver)nieuwbouw;
 Wijziging organisatie van het praktijkvakonderwijs;
 Hogere uitstroom naar arbeid;
 Veel aandacht voor opbrengst- en handelingsgericht werken;
 Opvang en begeleiding leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag
 Meer gebruik van ICT binnen het onderwijs
Kwaliteit De Keerkring
Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ
Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ, met scholen voor speciaal en
voortgezet speciaal onderwijs in Den Haag, Delft en Zoetermeer. Het is de eerste onderwijsstichting
voor gehandicapte en langdurig zieke leerlingen die dit keurmerk behaalt. De certificeerder vond het
opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften zo opbrengstgericht kan
werken. De scholen laten zien dat iedereen recht heeft op onderwijs.
Het beste onderwijs
CIIO, een organisatie die zorg- en onderwijsorganisaties beoordeelt, bekeek of RESPONZ op alle
fronten de kwaliteitsnorm verdient. Zij voerde daarvoor een onderzoek uit op alle RESPONZ-scholen
en kwam tot een positief besluit. LECSO bekrachtigde dit. De certificeerder gaf aan op alle RESPONZscholen gedreven professionals te hebben aangetroffen. Medewerkers die betrokken zijn bij de
leerlingen en hen het beste onderwijs en de beste zorg willen bieden. En dat geeft ook precies aan
waar kwaliteit bij RESPONZ om draait: ‘bij alles wat we doen, gaan we voor het beste onderwijs voor
onze leerlingen!’

Activiteiten
Dolfijn nieuws (vso3a)
De afgelopen weken is er best wel veel gebeurd in de klas. We hebben een nieuwe juf in de klas.
Marjolein komt ons op de vrijdag lesgeven. Dat vinden wij heel erg leuk. Helaas betekent het ook dat
Mirjam bij ons weg is. Ze is in een andere klas les gaan geven. Soms komt ze nog wel bij ons, als
Denise zelf naar school moet. Natuurlijk hebben we afscheid van haar genomen. We hebben een
EHBO ( eerste hulp bij onderwijs) doos gegeven. Hierin hadden we allemaal gekke cadeautjes
gedaan. Pennen, gummen, chocolade, paracetamol enz.
Natuurlijk hebben we ook Sinterklaas gevierd. De pieten en de sint kwamen even langs in 3b. Daar
gingen wij ook even heen. Dat was best spannend. Ze deden natuurlijk weer heel erg gek. Ook
hebben we geluncht. Van brood hebben we een schoen gemaakt met een wortel erin. Van het
koekje zoenen hebben we een pietenzoen gemaakt. Het zag er heel gezellig uit.

Kerstviering
Wat ontzettend fijn dat u maandagavond 19 december jl. zo massaal gehoor hebt gegeven aan onze
uitnodiging voor het kerstfeest. De leerlingen verzorgden in de verschillende klassen zes keer een
optreden en door uw enthousiasme en aandacht hebben ze dat vol gehouden en deden ze het zelfs
steeds iets zelfverzekerder.
De herberg was extra aantrekkelijk door de vriendelijke en voorkomende bediening van de leerlingen
uit VSO 3c en natuurlijk de livemuziek!

The Next Step

Samen met de gemeente Zoetermeer en alle speciaal onderwijs scholen in Zoetermeer hebben we
op 3 november jl. voor het eerst The Next Step georganiseerd. Tijdens deze toekomstmarkt konden
onze leerlingen vanaf VSO2 zich samen met hun ouders/verzorgers oriënteren op de toekomst.
De leerlingen hadden van tevoren een paspoort ingevuld, waarin stond welke talenten, competenties
en wensen zij hebben. Hiermee gingen de leerlingen de beurs op en in gesprek met bedrijven en
organisaties. Zowel op dagbesteding als op arbeid waren diverse bedrijven en organisaties aanwezig
om te laten zien welke mogelijkheden er zijn voor de toekomst. Ook ondersteunende organisaties als
MEE, het UWV, Platform Gehandicapten en het Werkgeversservicepunt waren vertegenwoordigd om
informatie bij in te winnen.
De organisatie heeft positieve feedback ontvangen en daarom wordt het een jaarlijks terugkerend
evenement. Vooral de dagbestedingsorganisaties waren goed vertegenwoordigd tijdens de markt.
Het aanbod van werkgevers op het evenement moet nog verder groeien zodat meerdere branches
zichtbaar worden. Met deze ontwikkeling streven we met elkaar naar een betere overgang van
onderwijs naar een stageplek of baan.

Rowena goes ape
Onze leerling Maïte Gutlich wilde graag een actie opzetten voor de mensapen die in hun
voortbestaan worden bedreigd. Zij heeft dat idee neer gelegd in de leerlingenraad en aangegeven
dat zij graag op school een flessenactie wilde starten. Dit plan is door de leerlingenraad opgepakt en
de twee weken voor de kerstvakantie en de twee weken erna worden flessen ingezameld voor
statiegeld. Nu is de kerstvakantie een vakantie met verschillende feesten en wij hopen dat u al uw
statiegeldflessen bewaart zodat wij een mooi bedrag bij elkaar kunnen sparen. Al het geld wordt
persoonlijk door Rowena Facee Schaeffer (www.rowenagoesape.nl) op de goede plek gebracht en
komt helemaal ten goede aan jonge Oerang Oetans zonder ouders op Borneo. Rowena is trouwens
bij ons op bezoek geweest om te vertellen over het project.

Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ ouderactiviteiten
Ouderochtend
Op woensdagochtend 26 oktober jl. was er een ouderbijeenkomst op het VSO rond het thema: ons
kind en het omgaan met intimiteit /seksualiteit. Deze ochtend werd goed bezocht.
Zeven vragen vormden de achtergrond van het gesprek. Hier volgen enkele vragen en een verkorte
weergave van het gesprek.
1. Het gesprek aangaan met je kind over intimiteit /seksualiteit blijft heel lastig. Ook omdat je kind er
vaak gewoon niet over wil praten(puberteit!). Een van de ouders heeft goede ervaring met Ipse. Een
begeleidster van Ipse komt bij haar thuis en praat met haar dochter over deze onderwerpen. Deze
begeleidster kan op een andere manier het gesprek aan gaan en dat werkt goed.
2. Door de beperking lopen onze kinderen vaak een groter risico op seksueel misbruik. Een van de
kinderen is slachtoffer geworden van seksueel misbruik op jonge leeftijd ( 11 jaar). Daarbij heeft de
Stichting de Banjaard goede hulp verleend. De moeder vertelt over deze situatie, dat ze niets heeft
vermoed en de dader volledig vertrouwde.
3. Hoe kun je over dit lastige onderwerp zelf het gesprek aangaan? Een van de ouders heeft goede
ervaring met de “ Cirkels van Toenadering ”. Deze methode ondersteunt het aanleren van grenzen
bij je kind: hoe ver mag ik (het kind) gaan in het contact met mensen om me heen.
Dit laatst genoemde punt vormde de aanleiding om met een delegatie van aanwezige ouders en
afgevaardigden uit de Ouderraad in gesprek te gaan met de adjunct directeur Miranda Gorissen.
Daaruit is het voorstel voort gekomen (enthousiast ontvangen door het team van het VSO) om in
februari rond Valentijnsdag een week met ouders/ verzorgers en school samen te werken en de
leerlingen ‘de cirkels van toenadering’ aan te leren. In verband hiermee volgt alvast een
vooraankondiging:
Praktische workshop met toolkit voor thuis
Op maandagavond 13 februari 2017 organiseren we in samenwerking met de OR en enkele ouders
een workshopavond voor ouders over intimiteit en seksualiteit. Het gesprek aangaan met je kind over
dit onderwerp vinden veel ouders lastig, ook omdat je kind er niet met jou als ouder over wil praten.
Het is daarom heel goed als school en ouders de kinderen op eenzelfde wijze benaderen.
Op deze avond wordt uitleg gegeven over de methode die ook in de klas ingezet wordt en gaan we in
kleine groepen aan de slag met de toolkit voor thuis.
Deze avond staat niet in de schooljaarkalender. Wilt u de datum alvast in uw agenda zetten?
Medezeggenschapsraad

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 31 januari 2017
14 maart 2017
11 april 2017

Personeel
Op het VSO hebben we een aantal lang durende zieke collega’s. Eerder werden in de nieuwsbrief
Patricia Schilperoort en Rianne Rolff genoemd. Beiden zijn gelukkig op therapeutische basis weer
regelmatig te vinden in school. Ook Miriam Gouwens werkt drie keer in de week vier uur op
therapeutische basis. Zij wordt op uitstekende wijze vervangen door Jacoline Wiskerke van
OnderwijsAdvies. Hopelijk zullen Patricia, Rianne en Miriam in een gestage lijn omhoog aansterken
en hun werkzaamheden kunnen uitbreiden.
Ook andere collega’s zijn afgelopen periode door ziekte soms 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. Dit betekent met enige regelmaat dat een praktijkvak uitvalt en wij groepjes
leerlingen moeten verdelen. Dit is onwenselijk voor de leerlingen en praktijkdocenten, maar
onvermijdelijk.
Met ingang van 1 februari 2017 stopt Ad Bink met zijn werkzaamheden op De Keerkring. Ad is sinds
1975 werkzaam in het onderwijs en sinds 2005 op De Keerkring. In alle dynamiek van het onderwijs
heeft hij altijd zijn pedagogische en didactische kwaliteiten behouden en zal het onderwijs een goede
meester moeten missen. Ad zal gaan genieten van zijn vrije tijd en vooral van zijn kleinkinderen.
Informatie van buiten
Verwijsindex Haaglanden
Vanaf januari 2017 zal De Keerkring aansluiten bij de Verwijsindex Haaglanden. De Verwijsindex is
een programma waarin scholen, hulpverleners en begeleiders de kinderen en jongeren kunnen
signaleren over wie zij zich zorgen maken. De Verwijsindex zorgt voor een vroegtijdige signalering
van problemen en een goede samenwerking tussen de hulpverlenende partijen.
Hoe werkt het?
De Keerkring zal uw kind opnemen in de Verwijsindex als er sprake is van flinke bezorgdheid over het
kind, bijvoorbeeld bij voortdurend spijbelen of onverklaarbare, zorgwekkende gedragsverandering.
Alleen algemene gegevens van uw kind, zoals naam en geboortedatum zijn opgenomen in het
systeem. Als ouder, verzorger of voogd wordt u geïnformeerd wanneer er een signaal wordt
afgegeven. Bij een tweede signaal over uw kind, door een andere instelling, komen de begeleiders dit
van elkaar te weten. Vanaf dat moment kunnen ze contact met elkaar opnemen om te overleggen
hoe ze uw kind het beste kunnen helpen en daarmee voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan.
Meer informatie kunt u vinden op: www.verwijsindexhaaglanden.nl
Belangrijke data
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Maandag 6 maart 2017
Donderdag 16 en maandag 20 januari 2017
27 februari 2017 t/m 3 maart 2017

kerstvakantie
studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00u vrij
oudergesprekken
voorjaarsvakantie

Tot slot

Verkeer om de school en de start van de dag
Al langere tijd merken we dat de start van de dag buiten en binnen de school niet naar wens
verloopt, maar regelmatig voor onrust of kleine incidenten zorgt. We hebben ervaren dat op
een regendag als de leerlingen direct naar binnen mogen het begin van de dag rustiger is.
Daarom starten we na de kerstvakantie met een proefperiode (tot de zomervakantie) waarin

de leerlingen bij aankomst vanaf 8.30u direct naar binnen en naar hun lokaal moeten.
Ouders nemen afscheid bij de buitendeur. Zij lopen alleen mee indien dringend contact met
de leerkracht nodig is.
Als uw kind zelfstandig naar school komt, wilt u er dan op letten dat uw kind niet te vroeg
van huis vertrekt? Voor 8.30u is er geen toezicht op het plein.
Flatscreen tv
Heeft u nog een kleine flat screen tv die u nauwelijks gebruikt? Wij willen die graag van u
(voor een klein bedrag?!) overnemen. Reageren bij gymmeester Jesse Kok of Miranda
Gorissen.
Zilveren budha to budha ring
Een leerling heeft voor de gym zijn budha to budha ring afgedaan en sindsdien is de ring
spoorloos. Hierbij een oproep: heeft u, heb jij de ring gevonden? Misschien in een gymtas of
een broekzak? Het is een opvallende ring, een verjaardagsgeschenk en de eigenaar wil de ring
graag terug. Gevonden? Dan graag afgeven in de klas.
Contact
Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, u bent welkom!
Dagelijkse leiding, adjunct
Miranda Gorissen
Intern begeleider, ad interim
Jacoline Wiskerke
Coördinator stage/ arbeidstoeleiding
Sarinka Smid
Coördinator Praktijk
John Brukx
Coördinator ICT
Dominique Hoppzak

mgorissen@keerkring.net
jwiskerke@keerkring.net
ssmid@keerkring.net
jbrukx@keerkring.net
dhoppzak@keerkring.net

Wij wensen iedereen een gezond, vreedzaam en tevreden 2017 toe en een
ontspannen, gezellige kerstvakantie!

Het team van VSO De Keerkring.

