
 

 

Nieuwsbrief VSO De Keerkring – april 2019 
 
Aan de ouders en verzorgers, 
 
Nieuwsbrief 
U ontvangt vóór de voorjaars-, mei-, zomer, herfst- én kerstvakantie een nieuwsbrief met informatie 
over de school.  
 

Onderwijs en kwaliteit 

Afgelopen maanden zijn verschillende collega’s druk bezig geweest het OPP te optimaliseren. Daarbij 

is het landelijke doelgroepenmodel betrokken (met dit model is een school in de gelegenheid om 

onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde 

onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model 

een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare 

uitstroombestemming. Leest u hier eens over via internet bij LECSO). Ook is geprobeerd 

praktijkonderwijs en stage een logische plek te geven in het OPP. Volgend schooljaar zult u er meer 

van merken. 

 

 Activiteiten 

Leerlingenraad 

Wij zijn Lisa en Cato en wij zijn in onze klas gekozen om dit jaar in de leerlingenraad te zitten. 

Daarin zitten we samen met Raoul, Dominique, Lamya, Daniël en Joël. (bijna iedere klas heeft ook een 

vervanger gekozen)  

We komen 4x per jaar samen om te vergaderen, dit doen we iedere 2de dinsdag na een 

schoolvakantie, in de grote pauze. We eten dan ook samen. 

Barbara en Ellen B assisteren ons.  

Een week van te voren krijgen wij een agenda met punten, en kunnen wij punten vanuit de klas 

(ideeën en evt. klachten) aanleveren. We denken mee over activiteiten die we op school hebben en we 

geven tips en tops na afloop hiervan. We geven onze mening over o.a.: schoolreis; schoolfeest; 

beweegwijs en profielkeuzes. Barbara en Ellen zorgen dat dit weer in het team van de juffen en 

meesters terug komt.  

We helpen elkaar met het lezen van de agenda’s en luisteren naar elkaar. 

Met de LLR hebben we er voor gezorgd dat alle klassen van te voren wensen voor de DJ mochten 

inleveren zodat dat ook echt gedraaid werd op het feest tijdens kerst.  

Lisa: Ik vind het leuk om mee te denken en mee te praten over dingen die we misschien wel echt 

kunnen gaan doen. Ik vind het leuk om dat met mijn klas te bespreken.  

Cato: Ik was trots dat ik voor de 2de keer ben gekozen door mijn klas om in de LLR te zitten. Ik vind het 

leuk om mee te denken. 

Cato en Lisa  

 

 
 
 



 
 

Cursusvakken 

De afgelopen 10 weken hadden wij als Cursus vak “reizen met het openbaar vervoer”. 

Samen met Irene van de HTM hebben wij van alles geleerd over hoe te reizen met het OV.  

Irene liet ons ook veel “achter de schermen van de HTM” zien.  

Daardoor weten we beter hoe je je veilig kan voelen tijdens het reizen en op een station. Hoe check 

je in en uit. Waar haal je je informatie vandaan en wat doe je wanneer je niet kan lezen. Wie kan je 

aanspreken en hoe moet je je gedragen?  

Na de HTM lessen zijn we ook nog zelf op pad geweest. Wanneer je met de trein moet reizen, moet 

je minstens €20 op je OV kaart hebben. Bij de NS moet je door een hokje om in te checken. , maar in 

de randstadrail moet je binnenin inchecken.  

Er zijn vele apps die je kan gebruiken. Welke is voor jou handig?  

Een anonieme OV- kaart moet je opladen, hoe doe je dat dan?  

En zo nog veel meer…. 

Als laatste les zijn we zelfstandig op pad geweest. Ellen B riep een bestemming en wij moesten 

uitzoeken hoe we daar kwamen. We zijn van Zoetermeer> Leiden> Den Haag> Nootdorp> (oeps 

foutje….hoe los je dit op…??) en weer naar Zoetermeer terug gegaan…..en dit alles zonder hulp!! 

Daan, Joël, Daryoush en Brandon uit Vso3  

 
Nieuws vanuit VSO1b 
Zoogdieren, wat zijn dat? 
In 1 b hebben we de afgelopen weken gewerkt tijdens de lessen mens en natuur aan de 
verschillen tussen zoogdieren en andere diergroepen (zoals bv. reptielen).  
We leerden de 5 kenmerken van een zoogdier (ze hebben een vacht,  ze hebben een skelet, 
ze halen adem met longen, de kinderen van een zoogdier drinken melk bij hun moeder, en 
ze worden geboren uit de buik van hun moeder). 
Toevallig kwam tijdens een van deze lessen Meryam binnen met haar kersverse dochter en 
wij in 1 b waren er al snel uit: mensen zijn ook zoogdieren!! 
Om zo veel mogelijk jonge zoogdieren eens van dichtbij te bekijken zijn we aan het eind van 
deze lessen naar het Geertje gegaan om al die zoogdieren eens lekker te knuffelen! 



           
Groetjes van 1 B 
 

Nieuws vanuit VSO 1c 

In VSO 1C hebben we de afgelopen weken hard gewerkt. Tijdens de Rekenbooglessen hebben we 

geoefend met geldrekenen. Tijdens de taallessen werkt iedereen zelfstandig aan zijn of haar taak. 

Naast al die werkmomenten hebben we ook verschillende andere lessen gehad. Zo hebben we iedere 

vrijdagochtend muziek. Ook doen we Beweegwijs, waarbij we 

van Thimo eens in de twee weken een nieuw spel leren. 

Gerart Kamphuis heeft ons drie lessen meegenomen in een 

spannend verhaal over een jongen die bij zijn tante ging logeren 

en ‘s nachts een groot avontuur mee maakt. 

De kunstwerken die we daarbij gemaakt hebben zijn erg mooi 

geworden 

Tijdens de gymlessen krijgen we de komende maanden 

verschillende gastlessen. Op dit moment hebben we boks les. 

Het zijn intensieve, maar ook superleuke lessen, waarin we 

fanatiek aan het sporten zijn. 

Op vrijdag 12 april gingen we niet boksen, maar hadden we de 

Koningsspelen. We begonnen de 

dag met een echt 

Koningsdagontbijt. Het was een kleurrijk ontbijt, waarbij iedereen erg 

zijn/haar best gedaan had om zich zo mooi mogelijk aan te kleden in 

oranje en rood/wit/blauw. Na het ontbijt en de openingsdans, startten 

de workshops. Iedereen mocht twee workshops doen. 

Het was een leuke dag, waaraan iedereen veel plezier beleefde. 

Nu gaan we allemaal genieten van een welverdiende vakantie. 

Groetjes van VSO 1C    

 



Schoolfeest 2019 Thema: KLEURRIJK 

 

Buitengewoon bewegen 

De groepen 1B,1C,2B en 2C zijn begonnen met het buitengewoon bewegen traject! De eerste 2 

lessen zijn de leerlingen gaan boksen! Ze hebben geleerd wat voor stoten er zijn en hoe je moet 

stoten! Ook mochten de leerlingen schoppen tegen de boks zakken. Na de vakantie hebben wij nog 1 

boks les waar de ouders mogen komen kijken. Na het boksen gaan we verder met hockey en fitness! 

Ons doel is dat de leerlingen zich aansluiten bij sportvereniging die ze leuk vinden. 

 
 

Koningsspelen 

Afgelopen vrijdag 12 april was het weer zover! We hebben de Koningsspelen gedaan bij ons op 

school. We hebben een superleuke dag gehad. We zijn in de ochtend begonnen met het 

Koningsontbijt.  We hebben met z’n allen in de aula heerlijk ontbeten, het ontbijt kregen we 



aangeboden van de organisatie van de ‘Koningsspelen’ zelf. Na het ontbijt zijn we met z’n allen naar 

de gymzaal gegaan om te dansen en te springen op het Koningslied van dit jaar: ‘pasapas’. Hierna 

klonk het startsein en zijn de workshops begonnen! We hebben allemaal verschillende workshops 

gedaan. De leerlingen konden kiezen uit: voetbal, basketbal, trefbal, dansen, creatief, techniek, 

koken, karate, pokeren en oud Hollandse spelletjes. Tussendoor hebben we genoten van een heerlijk 

stukje fruit. 

Informatie avond 10 april 2019 

Op woensdagavond 10 april hebben we een informatie avond georganiseerd op school over allerlei 

ontwikkelingen binnen de school. Er zijn drie presentaties geweest die gegeven zijn door teamleden 

van zowel de SO als de VSO locatie.  

De eerste presentatie ging over Rots en Water. Jesse en Astrid zijn degene die Rots en Water geven 

bij ons op school en zij hebben een informatieve en leuke presentatie gegeven over wat het is. Ze 

hebben duidelijke voorbeelden laten zien via videobeelden en zelf laten ervaren door oefeningen te 

doen met de ouders en teamleden. Er is een goed beeld gekomen van wat er gedaan wordt tijdens 

de lessen en waarom we dit willen doen met onze leerlingen. Veel ouders hebben waarschijnlijk 

hiervan al foto’s voorbij zien komen op Parro. Na elke les wordt er door Jesse en Astrid een  

terugkoppeling gegeven op Parro.  

De tweede presentatie ging over de monitoring van sociale veiligheid. Wij zijn als school vanuit de 

onderwijs inspectie verplicht om het welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving te bevragen 

bij onze leerlingen. Arianne, Annelies (de twee vertrouwenspersonen van De Keerkring) en Femke 

hebben uitgelegd hoe we onze leerlingen bevragen, hoe we dit verwerken en wat we doen met de 

uitkomsten. Wij hebben het vorige schooljaar meegedaan aan een pilot via Zien! van Parnassys en dit 

is zo goed bevallen dat we deze vragenlijsten vanaf nu ieder jaar in gaan zetten om te monitoren. Uit 

de vragenlijsten komen uitkomsten waar je acties op uitzet die een verbetering moeten opleveren. 

Wij zijn heel trots als school dat we kunnen melden dat we dit jaar op alle schalen vooruit zijn gegaan 

en dat de ingezette acties ( bijv. Beweegwijs en Rots en Water) effect hebben.  

De laatste presentatie ging over TEACCH. Tijdens deze presentatie hebben Davine en Gillian een 

inkijkje gegeven in de werkwijze van hun groepen (VSO A en OZG 2). Vanwege de 

ondersteuningsbehoeften van deze groepen hebben zij gekozen voor een werkwijze die inzet op 

duidelijkheid, voorspelbaarheid en een vaste structuur tijdens alle werkzaamheden binnen de groep. 

Deze werkwijze is aangepast op het model zelfstandig werken wat ook in alle andere klassen te 

vinden is. Tijdens de presentatie hebben Davine en Gillian veel beeldmateriaal laten zien 

ondersteunend aan hun verhaal en na de presentatie was er een mogelijkheid om de TEACCH 

werkjes te bekijken.   

Jammer genoeg was er een kleine opkomst, wij hopen niet dat het was omdat Ajax moest spelen ☺. 

We waren heel blij met de mensen die er waren en hebben na afloop een hoop positieve reacties 

ontvangen over de invulling van de avond en de besproken onderwerpen.  

 



De nieuwbouw 

Nieuwbouw De Keerkring 

Bij het definitief ontwerp nieuwbouw kan momenteel helaas nog geen aannemer gezocht worden.  
Er zijn de volgende budgettaire tekorten op hoofdonderdelen: 
€ 250.000,- op de gymzaal 
€ 350.000,- op het prijspeil 2019 (aanvullend krediet van de gemeente was op prijspeil 2018)  
€ 150.000,- op het aanpassen van het bestaande deel van de school dat blijft staan 
 
Totaal, € 750.000,- tekort.  
In mei en juni gaan we bekijken of er alternatieven zijn. We hopen in de nieuwsbrief bij de 
zomervakantie positiever nieuws te kunnen melden. 
 

Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ ouderactiviteiten 

Ouderochtend  

Over het thema, de druk die je als ouders/verzorgers voelt rondom de zorg voor je kind met 

beperking, raakten we de laatste keer dat we samen kwamen eigenlijk niet uitgepraat. Over het 

algemeen worden wij gezien als sterke mensen en eigenlijk hadden we er allemaal last van dat 

familie en vrienden nog meer bij ons neerleggen waardoor de tijd voor onszelf nog meer onder druk 

komt te staan. Die overeenkomst resulteerde in een fijn open gesprek met elkaar. Mooi is te zien hoe 

de ene ouder al verder is in dat proces en dus handvatten kan geven aan een ouder die pas recenter 

met de problematiek worstelt: hoe kom ik voor mezelf op. 

De volgende ouder koffieochtend is op woensdag 26 juni 2019. De inloop is vanaf 8.30u, om 8.45u 

start het gesprek. Onderwerp;  de driehoek leerlingen- school- ouders. Is die driehoek sterk, dan kan 

de leerling/ het kind optimaal groeien en ontwikkelen. Wat zijn de verwachtingen tussen ouders en 

school, wat zijn de ervaringen en waar zijn verbeteringen mogelijk?                                                     

Graag tot 26 juni, Astrid Kraaijenbrink (moeder van Marlies) 

U bent van harte welkom, ook als u niet bij eerdere ouderontmoetingen kon zijn!! 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Miranda Gorissen, adjunct-directeur (079- 
3410536). 
Graag tot 26 juni! 
 

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 4 juni 2019 
Dinsdag 2 juli 2019 
 

Personeel 

Op 18 april start onze praktijkleraar techniek Meryam Veltman- Amin, na een zwangerschapsverlof, 
haar werken op De Keerkring weer op. Zij werd vervangen door Evert Jan Vriezen. Hij is al met 
pensioen en vindt het leuk om af en toe nog een klus op te pakken. Het ZML onderwijs was hem 
onbekend, maar hij heeft genoten van de leerlingen en de uitdaging om hen goede technieklessen op 
maat te geven. 

mailto:mr@keerkring.net


Afscheid  
Ons boegbeeld van het praktijkdeel van ons onderwijs neemt afscheid van VSO De Keerkring. Na 
jaren zich met enthousiasme, grote betrokkenheid en sterke verbondenheid met de zeer moeilijk 
lerende jongere te hebben ingezet, gaat John Brukx een nieuwe uitdaging aan. We zijn hem zeer 
dankbaar voor alle energie en denkkracht die hij VSO De Keerkring heeft gegeven. We zullen zijn 
humor, ad rem zijn, eigenheid en passie voor het ZML onderwijs missen!! 
 
Beste leerlingen, ouders, verzorgers en collega’s, 

Na 28 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Keerkring heb ik dan toch de moeilijke beslissing genomen 
om te kiezen voor een nieuwe uitdaging. Een nieuwe omgeving, een nieuwe vorm van onderwijs, ik 
merkte steeds meer dat ik daar aan toe was. Dat maakt het echter niet minder lastig om de deur hier 
op de Keerkring achter me dicht te doen. Het werken met onze leerlingen is nog altijd iedere dag een 
feest. Collega’s met wie je al vele jaren samenwerkt. De uitdagingen die er volop  liggen. En natuurlijk 
28 jaar aan mooie en bijzondere herinneringen. Daar neem je allemaal niet zomaar afscheid van. Het 
spreekt voor zich dat ik de Keerkring toch een beetje met me mee 
zal nemen. Ik zal jullie niet gaan vermoeien met een opsomming 
van 28 jaar bijzondere momenten, maar geloof me… het zijn er 
veel!  
Ik wens alle leerlingen, ouders, verzorgers en collega’s nog heel 
veel succes en plezier op deze mooie school. We gaan elkaar 
zeker nog tegenkomen! Zoetermeer en onderwijsland is niet zo 
groot… 
 
Tot ziens! 
 
John Brukx 
 

Belangrijke data 

Maandag 6 mei 2019    weer naar school 

Dinsdag 14 mei 2019    studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12.15u 

Woensdag 22 mei2019 informatie ochtend ouders/ verzorgers van mogelijk 

nieuwe leerlingen 

Donderdag en vrijdag 30 en 31 mei 2019 Hemelvaart 

Vrijdag 10 juni 2019    Pinksteren 

Maandag 17 juni 2019    schoolreisje  

Zaterdag en zondag 22 en 23 juni 2019  Samenloop voor hoop 

Woensdag 26 juni 2019    koffie ochtend ouders/ verzorgers 

Donderdag 4 en maandag 8 juli 2019  oudergesprekken 

Maandag 15 juli 2019    schoolverlatersavond 

Woensdag 17 juli 2019    studiedag, leerlingen vrij 

 

 

 

 



 
In de week van 3 tot en met 7 juni is het weer Prokkel week. Een Prokkel is een prikkelende 
ontmoeting tussen mensen met en mensen zonder een verstandelijke beperking. Prokkelen kan op 
alle terreinen: op het werk, in de vrije tijd, in de wijk, rondom wonen, op een vereniging, op school of 
in het onderwijs. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait. 
 
In de Prokkel week zullen er verschillende activiteiten plaats vinden op school. U leest hier 
binnenkort meer over. 
 

Tot slot 

De leerlingen en het team van VSO De Keerkring kijken uit naar hun vakantie. We wensen u 
en elkaar ontspannende en gezellige weken toe! Graag weer tot maandag 6 mei 2019. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informatie van buiten 

Beleef de 112 Veiligheidsdag  
 
Heb je altijd al eens met een echte brandweerspuit willen spuiten? Of op een 
politiemotor willen zitten? Benieuwd hoe de brandweer een auto openknipt bij een 
beknelling? Kom zaterdag 18 mei naar de 112 Veiligheidsdag en beleef de wereld van 
politie, brandweer, handhaving en andere hulpdiensten. Op het evenemententerrein bij 
Silverdome kun je van 10.00 uur tot 16.00 uur van alles beleven. Voor jong en oud! Dit 
jaar bezoeken de helden van Paw Patrol de 112 veiligheidsdag! Kom ook langs en 
ontmoet Chase en Marshall.  
 
Demonstraties 
Burgemeester Aptroot opent samen met Paw Patrol de dag om 10.30 uur. Daarna start het 
programma. Gedurende de hele dag vinden verschillende demonstraties plaats. Hoe werken 
hulpdiensten samen bij een ernstig verkeersongeluk? Hoe houdt de politie een vuurwapen 
gevaarlijke verdachte aan? En wat kunnen de politiepaarden? 
 
Voertuigen 
Op het terrein staat een groot aantal voertuigen waaronder politievoertuigen, 
brandweerwagens (uitrukwagen en een hoogwerker), ambulance en antieke brandweer- en 
politievoertuigen. Ook kun je legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog met een geschut   
en rupsbanden bekijken. Je kunt ze van dichtbij en van binnen bekijken. De traumahelikopter 
zal, als het werk het toe laat, landen op een van de grasvelden naast het Silverdome. 
 
Kinderprogramma 
Kinderen kunnen alle voertuigen van dichtbij bewonderen of een foto laten nemen op de 
politie- of brandweermotor. Ook kunnen je zelf spuiten met een brandweerspuit bij de 
spuithuisjes en een prachtige wond laten schminken op hun hand of gezicht. En wat dacht je 
van een meet & greet met Marshall en Chase van Paw Patrol?  
 
Deelnemers 
Ook andere organisaties doen aan deze dag mee, waaronder de Zoetermeerse 
Reddingsbrigade, de dierenambulance, de Brandwondenstichting, HartslagNu en het Rode 
Kruis. Ook is er een informatiemarkt met kramen van Buurtpreventie, politievrijwilligers, de 
wijkagenten, MBO Rijnland en de dierenpolitie. 
 
Kom je ook? Kijk voor het volledige programma op www.zoetermeerveilig.nl 

 

 


