Nieuwsbrief VSO De Keerkring – juli 2016
Aan de ouders en verzorgers,
Nieuwsbrief
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 een bewogen jaar geweest met een directeur
op ziekteverlof, twee langdurig zieke leerkrachten en een adjunct-directeur die na jaren vertrekt.
Activiteiten
Werkweken Ameland en Luxemburg
Werkweek Ameland
24 Mei was het dan eindelijk zo ver…..Na weken van werken over de Waddeneilanden mochten we
nu eindelijk gaan ervaren hoe zo’n eiland er echt uitziet.
De reis er naartoe verliep voorspoedig. Bij de boot aangekomen moesten we een uurtje wachten en
toen vonden een paar leerlingen het toch wel spannend worden. Zou die boot wel komen? Konden
onze busjes er wel in?
Rond een uur of 3 waren we eindelijk op de plek van bestemming, de Nagtegaal. Het was een
fantastisch kamphuis waar de koeien op het erf liepen en ook ‘s nachts lekker loeiden.
De eerste middag mochten we gelijk met de huifkarren mee het eiland over. Dat was leuk, konden
we eindelijk de vuurtoren van dichtbij bekijken. De tweede dag stond het
bekijken van de zeehonden op het programma en dat deden we met een
boot. We hebben er wel honderden gezien. Daarna hebben we heerlijk in
een strandpaviljoen gebarbecued.
Op donderdag gingen we souvenirs kopen in Ballum en ‘s middags hebben
we een excursie op het strand gehad. 3A ging op wad excursie en 3B ging
korren. In de avond was het tijd voor de pyjamadisco en waren er mooie
optredens van de leerlingen.
Vrijdagochtend moesten we heel vroeg weer van het eiland af zijn, de boot vertrok namelijk om
10.00!! Na een gezellige tussenstop bij de Mc Donalds kwamen we op tijd weer aan op school. We
hebben allemaal genoten van een prachtig kamp!
Luxemburg
Eind mei vertrokken wij (3C1 & 3C2) met Jaap onze " vaste" chauffeur richting Vianden in Luxemburg.
En wat hadden we er zin in! We bleken te slapen aan de voet van een prachtig kasteel, dat we de
eerste middag bezochten nadat we per kabelbaan de berg op waren gegaan.
Onze dagen zaten vol. Vol met een mooie urenlange wandeling door het Mullerthal , compleet met
spannende kloven. We keken rond bij de Schiessentumpel. Een aantal leerlingen reed een tour met
de bus ( ... stapten zelfs op in een restaurant toen Jaap, Inge en Ellen vonden dat ze onbeleefd
geholpen werden...en dat was best spannend voor sommigen). We bezochten Trier met zijn Porta
Nigra, de Dom, Basilica van Constantijn. John vertelde over de geschiedenis van de stad. Er werd ook
geshopt in Luxemburg stad. Dat bleek moeilijk in de vijf kwartier die we daarvoor hadden. Iedere
avond gingen we uit eten.... hoe heerlijk is dat?! Iedereen genoot met volle teugen en er werden
zelfs gesprekken gevoerd in het Engels met andere gasten, door Jorden, Bram, Youri en Claudia.
Aan het einde van de dag konden munten verdiend worden door vragen over de dag te
beantwoorden. En Bram won!
De allerlaatste dag vertrokken we al vroeg richting de Belgische Ardennen alwaar velen nog de
grotten van Hotton bezochten. Leerlingen die niet zo goed trappen kunnen lopen brachten een

bezoek aan een aquarium. Nadat we op de laatste avond met elkaar bij de Mac hadden gegeten
kwamen we tegen achten aan op ons schoolplein waar velen ons stonden op te wachten. Wat een
goed gevoel hadden we over deze week, maar wat fijn dat we allemaal weer heel terug waren!

Prokkelweek
Prokkel is een landelijke initiatief waar wij als school sinds 2014 aan meedoen. We zijn begonnen met
30 stageplaatsen bij alle AH filialen en nu lopen leerlingen tijdens de Prokkelweek op donderdag
stage door heel Zoetermeer en zelfs daar buiten. Dit initiatief is ontstaan in de wijk De Leyens vanuit
de wekelijkse samenwerking met Albert Heijn. Mooi om te zien dat dit zo uitgroeit en dat steeds
meer bedrijven zien welke mogelijkheden onze leerlingen hebben.
Tijdens de landelijke Prokkelweek in juni hebben we diverse activiteiten georganiseerd. Onder
andere een workshop creatief voor bewoners van Verzorgingshuis Wel Thuis Buytenhage. Wat een
geweldige ervaring was dat. Onze leerlingen hebben de bewoners een gezellige ochtend bezorgd met
een workshop creatief en zij serveerden vol trots de koffie en thee. Op school waren spelletjes en
workshops te doen voor buurtbewoners om zo kennis te maken met De Keerkring. Verder hebben
we een Kom in de school georganiseerd voor ouders en verzorgers van de leerlingen. Zij konden deze
ochtend meedoen met de lessen op school. Donderdag zijn alle VSO-leerlingen op Prokkelstage
geweest bij 20 verschillende instellingen en bedrijven. Ook Kern Kinderopvang Lijsternest prokkelt
sinds vorig jaar mee, net als Monteverdi via een project van Middin. Vanuit een al bestaande
samenwerking met Wijktuin Broekweg hebben leerlingen daar dit jaar mogen helpen met
verschillende werkzaamheden tijdens de Prokkelstagedag.
Sport dag en Voetbaltoernooi
Woensdag 22 juni was het weer zover; de Sportdag bij voetbalvereniging DWO. We hebben een
super leuke dag gehad met erg mooi weer. Alle leerlingen waren rond 9 uur op het sportveld en na
een warming-up van Amber zijn we begonnen met de spelletjes! We hadden elf spelletjes en om de
twaalf minuten wisselden we naar het volgende onderdeel. De leerlingen moesten voetballen,
korballen, hockeyen, trefballen, met bekertjes water lopen, maar het leukste vonden ze toch wel de
stormbaan! Op het einde kregen we nog wat drinken en wat lekkers. Rond half 1 ging iedereen na
een gezellige sportdag weer naar huis toe!
Op vrijdag 24 Juni hadden we het jaarlijkse voetbaltoernooi tegen andere ZML scholen! Dit jaar
gingen we naar voetbalvereniging SVC-08 in wassenaar. We gingen met twintig jongens en vier
leerkrachten proberen de beker binnen te halen. De eerste wedstrijd wonnen bei de teams van De
Keerkring!
Daarna speelden we één wedstrijd gelijk en verloren we er helaas vijf. Gelukkig wonnen allebei de
teams ook weer de laatste wedstrijd. In totaal hadden we 13 punten en dat leverde ons een 4de plek

op en een mooie beker! Het belangrijkste was dat iedereen heeft genoten van deze zware voetbal
dag. Volgend jaar gaan we voor de 1ste prijs! Hier nog wat foto’s van het voetbaltoernooi:

Schoolverlaters
Dit schooljaar bestond de schoolverlatersavond uit vertrouwde en nieuwe elementen. Vertrouwd
waren onder andere de prachtige foto’s en het filmpje van de afscheidnemende leerlingen. Ook
vertrouwd waren de geslaagde optredens op het podium van leerlingen en teamleden. Nieuw was
dat de leerlingen zelf hun certificaat tekenden op het podium voor het oog van alle aanwezigen.
Daarvoor werd kort iets over de leerling verteld en over de uitstroomplek. Het viel op hoeveel mooie
en uitdagende plekken er zijn waar de leerlingen na hun schooltijd aan het werk gaan.
We moeten van twintig leerlingen afscheid nemen. Dat komt mede doordat de richtlijn van het
moment dat de leerlingen van school gaan is vervroegd van 20 naar 18 jaar. Afscheid nemen van zo
veel bijzondere, unieke leerlingen is moeilijk. We zullen ze missen, maar wensen ze vooral een
gouden toekomst, met betrokken mensen om hen heen, gezondheid en geluk!!
Onderwijs
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
INVRA
In de leerling informatiemap van uw zoon/dochter heeft u kunnen lezen dat het evalueren van de
praktijkvakken en Leren Op Locatie plekken vanaf heden volgens de INVRA competenties gebeurt.
INVRA staat voor INventarisatie Van Redzaamheid Aspecten. In VSO 1 en VSO 2 staan daarbij 10
competenties centraal op het gebied van Arbeidshouding. Vanaf VSO 3 komen daar 5 competenties
bij op het gebied van Arbeidsprestaties. Tijdens de Leren Op Locatie periode wordt voor het eerst
naar alle INVRA-Arbeid competenties gekeken. De vraag is steeds wat een leerling laat zien op een
bepaalde plek en op welk niveau. Tijdens de ouderinformatieavond begin volgend schooljaar zullen
we u meer informatie geven over INVRA-Arbeid.

Logopedie
Na het vertrek van logopediste Denise Hom hebben wij contact opgenomen met logopediepraktijk
De Leyens. In overleg met logopedistes van deze praktijk kijken we of zij logopedie meer op maat op
het VSO kunnen aanbieden. We denken dan aan groepsgerichte logopedie, incidenteel individuele
logopedie n.a.v. een gerichte hulpvraag en teamscholing. Ook screening en doorverwijzing zijn
belangrijk. Na de zomervakantie leest u meer hierover.
Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad
Koffie ochtend
Van de ouderbijeenkomst van vrijdag 20 mei 2016 bleek dat de timing in de eerste week na de
meivakantie niet zo gelukkig was. Daarbij is mogelijk de vrijdag ook geen handige dag voor een aantal
ouders. In ieder geval was de opkomst zeer slecht. Het voornemen is nu om in september/oktober
een nieuwe bijeenkomst te organiseren met hetzelfde thema (verliefdheid en seksualiteit). Dan
zullen ook de ouders van nieuwe leerlingen benaderd worden. De organiserende ouders en VSO De
Keerkring hopen dat de koffie ochtenden in het nieuwe schooljaar levensvatbaar zullen blijken!
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.

Belangrijke data
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.
22 augustus 2016
Eerste schooldag na de zomervakantie
15 september 2016
Informatieavond voor SO en VSO
19 september 2016
Sponsorloop
27 september 2016
MR-vergadering
17 t/m 21 oktober 2016
Herfstvakantie
Tot slot
Wensen wij iedereen een zonnige, ontspannen en gezellige vakantie toe!
Het team van VSO De Keerkring

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 en
ouders die geen email hebben, ontvangen de nieuwsbrief op papier.

