Nieuwsbrief De Keerkring afdeling SO – december 2016
Aan de ouders en verzorgers,
Nieuwsbrief
U ontvangt vóór de kerstvakantie, de voorjaars -, mei - , zomer - en herfstvakantie een nieuwsbrief
met informatie over de school. Deze nieuwsbrief verzenden wij via de klassenmail. Ouders die geen
email hebben, ontvangen de nieuwsbrief op papier.
Activiteiten
Creamiddag vrijdag 28 oktober

Wat heeft iedereen genoten van de creamiddag.
Alle kinderen mochten kiezen uit een grote
diversiteit aan creatieve vaardigheden. O.a.
Dansen, schilderen, drama, iets moois maken met
brooddeeg, gekleurd zout in een flesje en nog veel meer. Een kleine impressie van de middag.

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 in 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

Kwaliteitskeurmerk voor speciaal onderwijs RESPONZ
Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) reikte op 13 december de
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs uit aan Stichting RESPONZ. Responz is de eerste
onderwijsstichting met onder meer zeer moeilijk lerende kinderen die dit keurmerk behaalt. De
certificeerder vond het opvallend dat RESPONZ met leerlingen met zulke complexe behoeften, zo
opbrengstgericht kan werken.

Corine van Helvoirt, verenigingsmanager bij LECSO: ‘Het is belangrijk dat we met een keurmerk voor
het speciaal onderwijs zijn gestart. Natuurlijk kijkt ook de Inspectie van het Onderwijs mee, maar we
willen vanuit de branche ook zelf de ‘lead’ hebben als het om kwaliteit gaat. We willen daarin
maximaal zelfstandig en minimaal afhankelijk zijn, hetgeen goed aansluit bij het motto van RESPONZ,
de onderwijsstichting die haar leerlingen voorbereidt op maximale zelfstandigheid en minimale
afhankelijkheid in de maatschappij.’
Erkende norm
‘We krijgen ook in het speciaal onderwijs steeds meer te maken met ketenpartners’, aldus Johan
Taal, bestuurder van RESPONZ. ‘Het speciaal onderwijs heeft inmiddels een gezicht gekregen in de

vele samenwerkingsverbanden, waarin wij vertegenwoordigd zijn. We willen ouders, medewerkers
en partners laten zien dat we kwaliteit bieden, en dat deze ook erkend is.’ De norm is gebaseerd op
het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs én de internationaal erkende ISO 9001-norm.
Het beste onderwijs
CIIO, een organisatie die zorg- en onderwijsorganisaties beoordeelt, bekeek of RESPONZ op alle
fronten de kwaliteitsnorm verdient. Zij voerde daarvoor onderzoeken 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!’
Stichting Ouders van De Keerkring
Denkt u nog aan het overmaken van de ouderbijdrage? Voor het SO is dat slechts € 27,- op giro
NL56RABO0163870071 t.n.v. Stichting Ouders van De Keerkring. Tot nu toe heeft pas zo’n 52% van
de ouders betaald. Dat is best jammer. Met het geld dat betaald is, worden alle “extra” activiteiten in
de klassen bekostigd. Zonder uw bijdrage zullen deze activiteiten een stuk soberder gevierd worden
en sommige activiteiten zullen misschien zelfs onmogelijk gemaakt worden. Met de ouderbijdrage
maken we de kwaliteit van ons onderwijs net nog wat beter en de school voor de kinderen net nog
wat leuker.
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
Dinsdag 14 maart 2017

Personeel
Na de kerstvakantie komt Susanne weer terug van zwangerschapsverlof. Zij gaat op dinsdag werken
in 1B/2B, op donderdag in 1A en op vrijdag in 3A. In groep 3A neemt zij het werk weer over van
Pascale.
Van Pascale nemen we afscheid, onder dankzegging voor haar leerlinggerichte bijdrage die zij een
half jaar bij ons heeft geleverd.
Belangrijke data
Maandag 9 januari 2017

eerste dag na de kerstvakantie
(behalve voor de leerlingen van groep 1B/2B en groep 3B die
vanwege de interne verhuizing pas dinsdag 10 januari
beginnen)

Maandag 6 februari
Donderdag 16 februari
Maandag 20 februari
27 februari t/m 3 maart

studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
oudergesprekken
oudergesprekken
voorjaarsvakantie

Interne verhuizing

Vanaf de kerstvakantie wordt groep 1B/2B gesplitst
vanwege het steeds toenemend leerlingenaantal
in die groep.
Daarvoor hebben we de twee lokalen nodig waar nu
de BSO, de naschoolse opvang, nog in zit.
Deze lokalen zijn binnendoor met elkaar verbonden
zodat lesgeven aan twee groepen 1B en 2B door drie
lesgevenden mogelijk is.
De BSO is zo vriendelijk om in de kerstvakantie
haar lokalen vrij te maken.
Maandag 9 januari 2017 verhuist 1B/2B naar haar
“nieuwe lokalen” .
Groep 3B, met veel leerlingen, verhuist naar het veel grotere
lokaal dat 1B/2B dan vrijmaakt.

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

Tot slot
Wij wensen iedereen een fijne kerstvakantie toe: rustig, gezellig, veilig en warm. En natuurlijk
alvast:

een heel gelukkig 2017!

Het team van SO De Keerkring.

