Nieuwsbrief SO De Keerkring – juli 2016
Aan de ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van schooljaar 2015-2016. Een terugblik op dit schooljaar
leert dat we op De Keerkring hard gewerkt hebben aan veel activiteiten en onderwijskundige
verbeteronderwerpen. Ook op personeelsgebied is het geen onbewogen jaar geweest met een
directeur op ziekteverlof en een adjunct-directeur die na jaren vertrekt.
Activiteiten
Lentefeest
Donderdag 24 maart was het weer zover.
Het jaarlijkse lentefeest stond op de planning.
Na een aantal weken voorbereiding hebben we een ontzettende gezellige dag beleefd met z’n alle!
In de ochtend stonden er een aantal workshops gepland die de leerlingen konden volgen. Zo hebben
ze een ei versierd met stickertjes of is er een leuke kip gemaakt op een lepel.
De gymles stond ook in het teken van het lente feest met een parcours en estafette. Super leuk en de
leerlingen hebben flink hun best gedaan!
Het hoogte punt van de dag was de gezamenlijke lunch in de aula. Wat heeft iedereen heerlijk
gegeten en het is zo gezellig om met z’n alle aan lange tafels te zitten en met elkaar te eten.
In de middag is er een filmpje in de eigen klas gekeken en daar kon iets lekker natuurlijk niet
ontbreken ;)
Wij vonden het een geslaagde dag en willen via deze weg nogmaals onze fijne hulpouders
bedanken!!!
Groetjes de lentecommissie
Onderwijs
Schoolgids
Deze week ontvangt u de nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2016-2017. In de kalender achterin
deze gids vindt u alle belangrijke data om alvast in uw agenda te zetten.
Onderwijskundige plannen voor volgend schooljaar
In het nieuwe schooljaar gaan we verder met de continue verbetering van de kwaliteit van ons
onderwijs. Gelukkig gaat er al heel veel goed, maar natuurlijk kunnen er altijd onderdelen beter. Zo
gaan we o.a. aan de slag met de volgende onderwerpen:
- Schoolplan 2017-2021
- Opbrengst- en handelingsgericht werken
- Leerlijnen en leerroutes
- Communicatie met ouders
- Structuur van het praktijkonderwijs
- Arrangementen voor 18+
- Tijdelijke huisvesting VSO en nieuwbouw

Medezeggenschapsraad
Nieuwsbrief MR
In de MR zijn punten als de organisatiestructuur voor volgend schooljaar besproken, het meerjarig
schoolplan, de nieuwe cao, de jaarplanning kwaliteit, het protocol schorsing en verwijdering, het
toets beleid en INVRA. Het onderwerp communicatie stond regelmatig op de agenda, waaronder het
up-to-date krijgen van de website. Als laatste dit schooljaar hebben we onder andere de schoolgids
besproken, het vakantierooster vastgelegd en de uitslagen van de tevredenheidspeilingen bekeken.
Iedere ouder is welkom om MR-vergaderingen bij te wonen. Heeft u vragen of wilt u informatie, dan
kunt u altijd terecht bij één van de leden van de MR of mailen naar: mr@keerkring.net
Personeel
Vertrek Agnes van der Ster
Eerder hebben wij u al laten weten dat Agnes van der Ster na 32 jaar werkzaam te zijn geweest op De
Keerkring vertrekt. Zij gaat haar loopbaan vervolgen als ambulant begeleider en meer tijd besteden
aan haar eigen praktijk. Vorige week hebben wij afscheid van haar genomen. De leerlingen op het
VSO deden dat door in iedere groep een zelfgemaakt spel met haar te spelen; memory, kwartet en
een pub quiz. De leerlingen op het SO traden op tijdens een open podium. Op donderdagavond 30
juni jl. namen teamleden, ouders, relaties en vele oud-leerlingen afscheid van Agnes tijdens een
receptie. Een prachtig en welverdiend afscheid!
Taakverdeling directie
Door het vertrek van Agnes is de functie van adjunct-directeur vacant. Deze wordt bij de start van het
nieuwe schooljaar ingevuld door Bob Olders. Bob was in het afgelopen jaar interim-directeur. De
taakverdeling gaat er als volgt uitzien:
Wilmar Spies, directeur met als taken: dagelijkse leiding op het SO, financiën, personeel en
nieuwbouw;
Miranda Gorissen, adjunct-directeur met als taken: dagelijkse leiding op het VSO;
Bob Olders, interim adjunct-directeur met als taken: onderwijs en kwaliteit, aansturing LC-leraren.

Overig
Lieve collega’s, leerlingen en ouders,
Ik wil jullie nogmaals ontzettend bedanken voor het fantastische afscheid dat jullie voor mij
hebben georganiseerd. Ik heb er tot in mijn tenen van genoten en zal dit nooit vergeten.
Het gaat me aan mijn hart om zo’n mooie groep mensen vaarwel te zeggen, al weet ik dat het
goed is voor mijzelf.
Ik bedank jullie ook voor het vertrouwen dat ik de afgelopen 32 jaar hebt mogen krijgen van jullie
en voor het plezier dat jullie mij gegeven hebben. Zonder jullie had ik het nooit zo lang
volgehouden!!
De Keerkring zit voor altijd in mijn hart!
Hartelijke groet,
Agnes

Belangrijke data
22 augustus 2016
15 september 2016
19 september 2016
27 september 2016
17 t/m 21 oktober 2016

Eerste schooldag na de zomervakantie
Informatieavond voor SO en VSO
Sponsorloop
MR-vergadering
Herfstvakantie

Nieuwsbrief
U ontvangt als ouders en/of verzorgers 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.

