Nieuwsbrief De Keerkring afdeling SO - juli 2017
Aan de ouders en verzorgers,
Nieuwsbrief
U ontvangt vóór de voorjaars -, mei - , zomer -, herfst- en 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.
Einde schooljaar
Het schooljaar 2016/2017 zit er alweer op. Als team hebben wij een goed schooljaar gehad samen
met uw kinderen. Wij hopen dat u dit ook zo ervaren heeft.
21 augustus is de eerste schooldag van schooljaar 2017/2018. Graag willen wij u informeren over
enkele personele wijzigingen.
Personeel
Helaas gaan wij afscheid nemen van enkele zeer gewaardeerde collega’s die allen een nieuwe baan
gevonden hebben binnen het onderwijs. We nemen afscheid van Chloé, Claudia, Dominique,
Liesbeth en Susanne. Wij wensen hen enorm veel succes op hun nieuwe werkplek! Ook de interim
Adjunct-Directeur, Freek, is zijn werkzaamheden aan het afronden op de Keerkring. Verder gaan
enkele collega’s van locatie SO werken op locatie VSO en visa versa.
Komend schooljaar mogen we enkele nieuwe collega’s verwelkomen op de Keerkring. Ten eerste
willen wij graag Leontine Rijsdijk aan u voorstellen als nieuwe Adjunct-Directeur van de locatie SO.
Leontine komt uit Rotterdam en is al vele jaren werkzaam als leidinggevende in het speciaal
onderwijs. Daarnaast willen wij ook graag Erica van Wensveen aan u voorstellen als nieuwe
leerkracht voor groep 2/3b. Erica komt uit Berkel en Rodenrijs en is een zeer ervaren leerkracht.
Tijdens de informatieavond op 14 september zullen Leontine, Erica en de nieuwe collega’s van het
VSO zich aan u voorstellen.
Medezeggenschapsraad
Uit de MR:
Mijn laatste stukje als voorzitter van de MR voor de nieuwsbrief en wie mij gaat opvolgen? We weten
het nog niet! Ik heb het in ieder geval met veel plezier gedaan en heb het ervaren als een
interessante functie en ook zeker erg gezellig altijd! Dit is ook wel te zien op onderstaande foto… dus
werd er nog getwijfeld, wie weet helpt dit iemand over de streep te trekken 

De afgelopen twee vergaderingen stonden de volgende
onderwerpen op de agenda: het lees- en toetsbeleid,
Opbrengst en Handelingsgericht Werken, de schoolgids en
kalender en ook de stand van zaken omtrent de nieuwbouw.
Vanaf deze plek wil ik de oudergeleding: Marieke Hagels,
Marlies van Kapel en Esther Alblas, bedanken voor hun inzet
het afgelopen jaar!
Hartelijke groet namens de MR, Susanne

Functie omschrijving logopedist
Veel ouders hebben vragen over hoe logopedie er voor hun kind uit gaat zien volgend schooljaar.
Graag vertellen we u kort wat de logopedist bij ons op school doet.
De logopedist van ZML de Keerkring is een paramedicus en beschikt over specifieke kennis op het
gebied van senso-motorische spraak-taal vaardigheden - taaldenkniveau- gehoor- auditieve
vaardigheden ; waaronder klankdiscriminatie, foneem-grafeemkennis, auditieve synthese en analyse,
begrijpend luisteren ( de auditieve leesvoorwaarden). Voor alle disciplines binnen de school biedt de
beschikbaarheid van logopedie een laagdrempelige mogelijkheid om gebruik te maken van deze
expertise . De logopedist bevindt zich veelvuldig op de werkvloer en heeft een observerende en
adviserende functie binnen het team. Extra aandacht gaat uit naar de te volgen leerlijnen van de
leerlingen op het gebied van mondelinge taal. Logopedische ondersteuning op ZML De Keerkring is
afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Centraal staat hierbij de te volgen
communicatieve leerlijn en het hierbij beoogde streefniveau. Uitgangspunt is dat de logopedist daar
waar nodig observeert, analyseert en adviseert . In samenwerking met de leerkracht kunnen doelen
worden opgesteld. De doelen worden uiteengezet in een intensiveringsplan en hebben betrekking op
de communicatieve redzaamheid van de leerling en-of op de mond motorische vaardigheden of
auditieve leesvoorwaarden.
Het logopedisch handelen kent 7 fasen die structureel doorlopen worden:
1 adviesvraag in kaart brengen
2 probleemanalyse
3 probleemdefiniëring, diagnostisering
4 verkennen en vaststellen van probleemoplossingen in de vorm va ; -advies, -instructie
- doorverwijzing , -het formuleren van doelstellingen
5 implementeren van het intensiveringsplan/handelingsplan en het maken van afspraken
6 ouders informeren/betrekken
7 evaluatie
8 afronding

Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats met leerkracht, leerkrachtondersteuner en/of
klasse assistent. Daar waar nodig worden andere disciplines betrokken die mede verantwoordelijk
zijn voor het leerproces van de leerling (MG, Ambulante Begeleiding, IB-er, psycholoog). Indien er
sprake is van doorverwijzing naar een reguliere logopediepraktijk zorgt de schoollogopedist voor een
afgebakende hulpvraag voor logopedie in de eerste lijn. Ook vindt advies naar ouders plaats over het
tot stand komen van de hulpvraag. De schoollogopedist onderhoudt contact met de logopedist in de
eerste lijn en vraagt behandelinformatie op. De schoollogopedist zorgt voor overlegmomenten met
de logopedist uit de eerste lijn.

Activiteiten

Nieuws van de Feestbeesten 1A
Vrijdag 23 juni. We hebben superleuke ontdek/
speeldag gehad in een klein speeltuintje in
Rotterdam. We hebben heerlijk geklommen en we
zijn , van de hoge glijbaan gegaan. Geschommeld,
gespeeld met het zand, op de draaimolen gezeten ,
op het piratenschip geklauterd en van de kabelbaan
geroetsjt. We hebben lekker patatjes gegeten en
tot slot een heerlijk ijsje! Een fantastische dag!

Vrijdag 30 juni
Vrijdagmiddag 30 juni hadden wij een erg leuke middag
samen met het team, leerlingen en ouders. Ontzettend
knap wat de leerlingen hebben laten zien op het podium. Wij zijn enorm trots op hen! Daarnaast
werd ook afscheid genomen van Claudia en Suzanne die nog een prachtig lied voor ons gezongen
hebben.

Belangrijke data
21 augustus
31 augustus
14 september

Eerste schooldag nieuwe schooljaar
Schoolfotograaf
Informatieavond

Tot slot
Iedereen een fijne zomervakantie!
Het team van SO De Keerkring.

