Nieuwsbrief VSO De Keerkring – januari 2017
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 tot en met 2020 gereed
‘De Keerkring: samen bouwen!’ is de titel van ons schoolplan voor de komende jaren. We beschrijven
hierin onze ambities en doelstellingen richting 2020. Met dit plan sturen we op de ontwikkelingen en
laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Een organisatie die bouwt, met een sterk
fundament en een duidelijke visie op de toekomst.
We werken hierin samen met ons team, medewerkers en specialistische partners. Die samenwerking
verwoordden we al in het Strategisch Beleidsplan RESPONZ, waarin ‘verbinding’ centraal staat. Dit
plan vormde het kader voor ons schoolplan. We hebben aan dit plan de afgelopen periode hard
gewerkt, samen met het team en de medezeggenschapsraad. Uiteraard met als uitgangspunt onze
missie en visie, waarbij we geloven in kansen en mogelijkheden voor ieder kind. Het plan bepaalt
waar we de komende jaren samen over spreken en met welke thema’s en hoofddoelstellingen we
enthousiast aan de slag gaan.
U kunt ons schoolplan vinden op www.keerkring.net
Activiteiten
Rowena goes ape
Twee weken voor de kerstvakantie en twee weken erna hebben de leerlingen flessen ingezameld
voor statiegeld. De opbrengst daarvan is door onze leerling Maïte Gutlich overhandigd aan Rowena
Facee Schaeffer (www.rowenagoesape.nl). Zij zorgt ervoor dat het geld helemaal ten goede komt
aan jonge Oerang Oetans zonder ouders op Borneo. De leerlingen hebben met elkaar 220 flessen
bijeen verzameld. Dat bracht het bedrag op van 43,90 euro. Bedankt leerlingen!
De nieuwbouw
Zoals u weet zal het huidige gebouw van VSO De Keerkring gesloopt worden (met uitzondering van
het later bijgebouwde deel met een tweede verdieping) en plaats maken voor een prachtig nieuw
gebouw, voor ons op maat gemaakt en passend bij onze ambities. Daarvoor moet het VSO tijdelijk
verhuizen naar een noodlocatie. De Gemeente Zoetermeer heeft ons een school aan de Carrie van
Bruggenhove toe gewezen. Hierin zit nu de Annie M.G. Schmidtschool.
De verwachting was dat wij in de herfstvakantie 2017 zouden verhuizen. Nu blijkt dat de nieuwbouw
van de Annie M.G. Schmidtschool is vertraagd en dat zij pas in de kerstvakantie kunnen verhuizen.
Daarna moet de school nog aangepast worden aan onze onderwijsbehoeften. De prognose is nu dat
wij over een jaar (voorjaarsvakantie 2018) zullen verhuizen naar de tijdelijke locatie.

Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ ouderactiviteiten
Workshop Ik en de ander
Afgelopen 13 februari is een geslaagde workshop georganiseerd door enkele ouders in
samenwerking met VSO De Keerkring. Zowel ouders als personeel waren tijdens de avond aanwezig.
Na de opening door mevrouw Wiskerke (interim intern begeleider van het VSO) en een inleidend
filmpje, nam mevrouw Kraaijenbrink (ouder) het stokje over. Enthousiast vertelde zij over de vele
toepassingsmogelijkheden van een in de basis simpel hulpmiddel. Open en respectvol zijn ouders en
school met elkaar in gesprek gegaan over het weerbaar maken van onze kinderen door de cirkels in
te zetten. Ook in de klassen zijn de leerkrachten aan de slag gegaan met de zogeheten 'cirkels'. Vraag
er maar eens naar bij uw kind.
Voor wie niet kon komen op de avond van 13 februari zal er op woensdagochtend 22 maart van 8.4510.15 uur opnieuw een koffieochtend voor ouders worden georganiseerd rond dit thema. Dan zal
ook weer het instrument worden uitgelegd en gebruikt. U bent van harte uitgenodigd voor deze
ochtend. Ook uiteraard als u al geweest bent op 13 februari maar u behoefte hebt om nogmaals over
het onderwerp te praten.
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:
14 maart 2017
11 april 2017
23 mei 2017
6 juni 2017
Personeel
Op het VSO hebben we een aantal lang durende zieke collega’s. 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 wij groepjes leerlingen moeten verdelen. Dit doen we alleen als er
geen andere mogelijkheden zijn.
Informatie van buiten
Verwijsindex Haaglanden
Vanaf januari 2017 is De Keerkring aangesloten 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
27 februari 2017 t/m 3 maart 2017
5 april 2017
14 t/m 17 april 2017
21 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
11 mei 2017
25 en 26 mei 2017

voorjaarsvakantie
thema informatieavond
Paasweekend
Koningsspelen
Meivakantie
Schoolreis
Hemelvaartsweekend

Tot slot

Het team van VSO De Keerkring wenst iedereen een ontspannen en gezellige vakantie
toe!

Informatie van buiten
Logeren op de De Boerderijn!
Wij nodigen jullie van harte uit om een keer per maand te komen logeren op onze zorgboerderij in
Zoeterwoude. Wij hebben veel dieren die we samen verzorgen en je kunt lekker buiten spelen met
de skelters, de grote schommel of op de trampoline. Wij gaan het weiland in naar de schapen en
koeien en knuffelen met de konijnen en kalfjes. Je mag helpen met de dieren voeren en de koe
melken. Er logeren bij ons 6 jongens vanaf 12 jaar. Op dit moment is er een logeerplek vrij.
De mobiele telefoon en spelcomputer gebruiken wij niet in het weekend.
Voor meer informatie kunnen jullie ouders contact met ons opnemen en even op de website kijken.
www.deboerderijn.nl
Hartelijke groeten
Corlene en Geert,
en Paulien van Rijn

Zorgboerderij De Boerderijn
Geerweg 4
2381LT Zoeterwoude
0612904943
deboerderijn@hotmail.com

