Nieuwsbrief vso De Keerkring – juli 2019
Aan de ouders en verzorgers,
Nieuwsbrief
U ontvangt vóór de voorjaars‐, mei‐, zomer, herfst‐ én kerstvakantie een nieuwsbrief met informatie
over de school. Deze nieuwsbrief verzenden wij via Parro of de klassenmail.
Nieuwbouw
Tot nu toe zijn er geen realistische alternatieven om iets te doen aan het tekort van € 750.000,‐ voor
de nieuwbouw. We praten na de zomervakantie verder met de gemeente. Het vso blijft voorlopig
dus gewoon op haar locatie aan de Chaplinstrook.
Onderwijs en kwaliteit

Boris
Boris is een aanpak die leerlingen uit het vso helpt bij het vinden van een passende plek op de
arbeidsmarkt of dagbesteding. De methodiek is gebaseerd op de systematiek van het werkend
leren van het ROC met kwalificatiedossiers als basis voor het onderwijs. Werkprocessen en
werknemersvaardigheden staan centraal en niet de vakspecifieke vaardigheden. Van belang is
de leerling ‘opvoeden voor werk’, taakvolwassenheid en zelfstandigheid. Door goede
samenwerking tussen de scholen en het bedrijfsleven, kunnen leerlingen stage lopen bij
landelijk nu ruim 5.200 erkende Boris-leerbedrijven. Belangrijke onderdelen binnen de
methodiek zijn oriëntatie op beroep en loopbaan, een opleidingstraject op maat en leren in een
bedrijf.
Afgelopen jaar heeft het team zich verdiept in een andere aanpak binnen het praktijkonderwijs.
Er komen steeds meer kansen voor onze leerlingen op de arbeidsmarkt. Om de kansen voor de
leerlingen zo groot mogelijk te maken hebben we ons verdiept in de aanpak van Boris en de
materialen van de Borislijn. Het bedrijfsleven vraagt een aantal werknemersvaardigheden van
zijn werknemers. Deze vaardigheden worden binnen onze school tijdens de praktijkvakken al
redelijk geoefend. Met behulp van de materialen die de Borislijn heeft ontwikkeld, kunnen wij
als school maar ook u als ouders/verzorgers een nog betere invulling geven aan het eigen maken
en in kaart brengen van de werknemersvaardigheden. We kunnen de leerlingen samen naar een
passende werkplek begeleiden.
Tijdens de ouderavond aan het begin van het nieuwe schooljaar zal er meer worden verteld over
de invoering van Boris en de Borislijn.

Audit
Op donderdag 4 juli jl. heeft op vso De Keerkring een audit (een kwaliteitsonderzoek) plaats
gevonden uitgevoerd door een externe organisatie, nl. CIIO. Het CIIO gaat uit van de
Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Aandachtspunten zijn:




Opbrengstgerichtheid. Aandacht voor het effect van onderwijs, ook qua sociale vaardigheden
en burgerschapskwaliteiten
Passend onderwijs en ontwikkelingsperspectieven. Focus op wat kinderen kunnen, niet op
hun gebreken
Professionele ontwikkeling en reflectie in en om de klas

We hebben nog geen verslag binnen van de audit, wel weten we inmiddels dat de audit heeft geleid
tot her‐ certificering. Daar zijn we blij mee!
Toetsen op De Keerkring
Toetsen kunnen gebruikt worden om de vorderingen van een leerling te onderzoeken. Het doel van
toetsen is het antwoord op de vraag: hoe staat deze leerling er op dit moment voor en hoe kan hij
verder ontwikkelen? Aan de ene kant is het dus een momentopname en aan de andere kant geeft het
meer inzicht in de ontwikkelmogelijkheden.
Op De Keerkring willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen.
Daarvoor maken we onder andere gebruik van observaties en toetsen. De ontwikkeling van de
leerlingen op De Keerkring verloopt niet altijd gelijkmatig. Om deze ontwikkeling toch zo goed
mogelijk in kaart te brengen maken we ook gebruik van toetsen.
Op het vso gebruiken we methode gebonden en methodeonafhankelijke toetsen.
De methode gebonden toetsen nemen we af, voor zover deze bij de methode geleverd worden en
nemen we af volgens de handleiding van de methode. Een voorbeeld hiervan zijn de lees‐ en
spellingtoetsen aan het einde van een kern van de leesmethode Veilig Stap voor Stap, of de woord‐
en teksttoetsen die horen bij de leesmethode Toch Nog Leren Lezen.
De methodeonafhankelijke toetsen nemen we af op vaste momenten in het jaar, afhankelijk van de
leerroute waarin leerlingen zitten. Methodeonafhankelijke toetsen zijn de bijvoorbeeld de bekende
Cito‐toetsen.
Op De Keerkring nemen de stamleerkrachten op afgesproken momenten in het jaar een bepaalde
toets af. Voor rekenen wordt gebruik gemaakt van de toetsen Cito vso dagbesteding en Cito vso
arbeid/pro. Deze toetsen zijn afgestemd op het niveau en de belevingswereld van de leerlingen en
worden één keer of twee keer per jaar afgenomen. De leerlingen maken deze toetsen door een
aantal opdrachten op de computer uit te voeren.
Om de leesontwikkeling te volgen wordt gebruik gemaakt van de AVI‐ en DMT toetsen. Hierbij leest
de leerling een bij zijn of haar leesniveau passende tekst voor en wordt hierbij de tijd en het aantal
fouten bij gehouden door de leerkracht. Komend schooljaar zal ook het PI‐dictee (spelling) in het
toets programma worden opgenomen.
De uitkomsten van de toetsen kunnen tijdens de tussenevaluatie en de eindevaluatie met ouders
besproken worden. De leerkrachten gebruiken de toets gegevens onder andere om meer inzicht te
krijgen in de ontwikkeling van de leerlingen en om te bepalen of het lesaanbod in de klas nog aansluit
bij de leerling.

OV4U
In de afgelopen weken hadden een aantal vso3 leerlingen op woensdag als cursus vak ‘het reizen met
het openbaar vervoer’. We zijn in contact gekomen met Irene van de HTM. Irene neemt ons namens
de HTM mee in de wereld van het openbaar vervoer. We reizen door Den Haag en leren zo alle in en
outs van de trams, bussen en de randstadrail. Hoe herken je de voertuigen, waar sta je veilig op een
perron, hoe gedraag je je in de voertuigen en op het perron, we leren de huisregels, alles over
vervoersbewijzen, hoe check je in en uit en wat doe je wanneer je dat vergeten bent?
Wat zien de beveiligers allemaal via de camera’s? wat gebeurt er wanneer je zwart reist? Wat mogen
de controleurs allemaal? (ze sloegen ons zelfs in de boeien ) We leerden hoe je je informatie kon
vinden op een app of op een computer, en wanneer je op een station bent kan je het ook vragen aan
iemand in een uniform. En wat lees je op de informatie borden.
We hebben in de elektrische bus gezeten en weten nu ook waar we veilig zitten in alle voertuigen.
We kregen een kijkje achter de schermen waardoor we nu beter weten hoe en waarom het allemaal
zo geregeld is. Kortom een mooie basis om veilig deel te gaan nemen aan het openbaar vervoer, voor
de 1 een must straks wanneer hij of zij naar ’t werk gaat, voor de ander leuk om net even iets meer
te weten wanneer je samen met anderen reist in je vrije tijd.
…. met als kers op de taart een fraai certificaat van de HTM

Rots en Water
Het afgelopen jaar hebben alle groepen in periodes van zes weken Rots en Water training gehad. Ze
hebben geleerd om ongewenst gedrag te negeren, stevig te staan, zelfverzekerd te reageren, elkaar
te helpen, soms een beetje mee te geven en als al deze opties niet meer werken zichzelf te
verdedigen. Volgend schooljaar komt iedereen wederom aan de beurt. Dan gaan we de lessen
herhalen en verder uitdiepen. Fijne vakantie, Jesse en Astrid

Beweeg Wijs
Het eerste jaar Beweeg Wijs op De Keerkring komt tot zijn einde. Het was een jaar van veel plezier en
bewegen maar ook een jaar van uitproberen en zoeken wat het beste past bij de leerlingen.
Aan het eind van dit jaar heb ik er veel vertrouwen in dat we een passende vorm hebben gevonden
waarin we alle leerlingen van De Keerkring lekker kunnen laten bewegen. De leerlingen en het
personeel worden steeds actiever op het schoolplein waardoor het er steeds leuker wordt!
De volgende stap is de permanente zonering van het schoolplein. Samen met school maakt Beweeg
Wijs een ontwerp voor de plaatsing van de lijnen op het schoolplein. Hierin wordt er gekeken waar
op het schoolplein welke kleur het beste past.
Ik heb in ieder geval heel veel zin om komend schooljaar het Beweeg Wijs programma verder te
ontwikkelen. Timo

Hallo Muziek in schooljaar
2019‐2020
Afgelopen schooljaar hebben vso‐1b, vso‐1c en vso‐A al
kennisgemaakt met de muzieklessen van
Hallo Muziek. Deze groepen hebben 2x
per week muziekles gekregen. Zangles
en een instrumentale les (djembé). Het
is ontzettend leuk ontvangen door zowel leerlingen als de leerkrachten van
De Keerkring.
Voor komend schooljaar gaan de muzieklessen zich uitbreiden over de
andere groepen van het vso. Op maandag zal vso‐A een combinatie krijgen
van zangles en ondersteunende kleine instrumenten in een les van meester
Maud. Al een bekende meester voor deze groep.
vso‐1b, vso‐1c,vso‐2b en vso‐2c zullen op maandag ook
zangles krijgen van Maud. Op donderdag zullen deze
groepen instrumentale les krijgen! De 1 groepen gaan door
met het leren van de ritmes op de djembé. De 2 groepen
zullen gaan starten met het bespelen van de gitaar.
De vso‐3 groepen krijgen komend schooljaar ook de kans
om op donderdagen samba te gaan leren spelen
(combinatie van ritme en melodie). Voor deze groepen zal
het niet gehele schooljaar zijn, maar iedere groep vijf
maanden.
Het zal komend schooljaar vast weer een leuke aanvulling zijn op ons dagelijks lesrooster!!
Wij kijken er weer naar uit!!

Activiteiten
Sponsorloop
Donderdag 16 mei was het weer zover! We hebben de Sponsorloop gehad in het buurtpark bij het
vso. Dit jaar gingen we rennen voor de Samenloop voor Hoop! We begonnen rond half 11 met
rennen en de leerlingen hadden (eindelijk) na twintig minuten pauze. In de pauze kregen de
leerlingen fruit en wat te drinken. Na de pauze gingen de leerlingen voor de tweede keer twintig
minuten rennen! De leerlingen hebben met veel inzet en enthousiasme gerend. Het was leuk om te
zien dat veel ouders bij de sponsorloop aanwezig waren! Na het rennen gingen we met alle ouders
en leerlingen naar school voor de prijsuitreiking. We hebben samen een bedrag van 1457 euro
opgehaald voor de Samenloop voor Hoop. Lindsey van het SO had het meeste geld opgehaald en op
het vso had Melissa het meeste geld opgehaald. Iedereen bedankt voor zijn inzet en de gezellige dag!

Vso‐2c
Nog een paar dagen dan begint de vakantie. Eindelijk uitslapen!
Als je zo je spullen opruimt en verzamelt om mee naar huis te nemen, dan blijkt dat je
ongemerkt nog zo veel meer gedaan hebt dan gedacht.
Jullie leerden elkaar nóg beter kennen en werden een echte groep waarin jullie elkaar de
ruimte gaven, elkaar respecteerden, plaagden, voor elkaar opkwamen, samen lol hadden,
plezier maakten en ….
Goed gedaan!! Groetjes, Amber en Ellen
Vso‐3c
In 3C is het een komen en gaan van leerlingen. Door de stages is het de ene dag een volle
klas en dan ineens zijn er weer weinig leerlingen
Gelukkig was bijna iedereen aanwezig toen we een uitstapje maakten naar de tweede
kamer. Op de warmste dag gingen 3C en 3B naar Den‐Haag met het openbaar vervoer.
Onze 3C leerlingen hadden zich goed voorbereid op het bezoek door uit te zoeken welke
ministeries er waren en door wie deze geleid werden.
Jammer genoeg hebben we geen bekende ministers gezien maar wel de tweede kamer. En
wat is die klein in het echt!!
Na de rondleiding zijn we gaan eten in Vapiano, een pizza en pasta restaurant waar je zelf je
eten moest bestellen en halen met een soort credit card. Hoe warm het ook is, Italiaans
smaakt altijd lekker!

De schoolverlatersavond is anders ingericht dan voorgaande jaren. De leerlingen hebben een
grotere rol in de besluiten gekregen. De kleuren van het versieren, de gerechten van het
lopend buffet en de inhoud van het open podium zijn een aantal van de zaken waar de
leerlingen door middel van stemmen over beslisten. De dag zelf bestond uit koken en
versieren en ons voorbereiden voor de avond. 3C neemt afscheid van 9 leerlingen. Die gaan
we zeker missen!!
De periode na de meivakantie was lang en daarom hebben we nu extra zin in de vakantie.
Voor iedereen, fijne vakantie en tot ziens of tot na de vakantie!!
Groetjes van Rianne, Patrice, de schoolverlaters: Dylano, Camiel, Shane, Rohan, Ahmed,
Celine, Maite, Quincy en Stef, de blijvers: Daan, Lisa, Yasmin, Melih, Mike en Mustafa.
Schoolverlaters 2019
Dit jaar zijn er 16 leerlingen die de school gaan verlaten. De leerlingen hebben, samen met ouders,
soms de gemeente en het stagebureau allemaal hun eigen werkplek gevonden. Leerlingen zijn
uitgestroomd naar verschillende plekken binnen de dagbesteding zoals Bisnis, het Servicekantoor en
de Aspergeakker van IpsedeBruggen, zorgboerderij de Boerderijn, Het Forum en Vivaldi van Middin,
het Bontloket van Stichting Bont, de foyer, het restaurant en de winkel op Swetterhage,
opleidingskeuken en logistiek bij Orion, Spelderholt. Er stromen dit jaar twee leerlingen uit naar
Beschut Werk; de productie‐afdeling en de groen‐afdeling bij D.S.W. Daarnaast gaan er drie
leerlingen betaalde arbeid doen. Een leerling gaat bij Hasmi een metaalbewerkingsbedrijf in
Zoetermeer werken, een leerling gaat aan de slag bij Mac Donalds en er gaat een leerling eerst naar
de Color Kitchen en hij zal van daaruit ook doorstromen naar een betaalde baan.
We wensen alle leerlingen heel veel succes op hun werkplek en veel geluk in de toekomst!!
Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ ouderactiviteiten
Ouder koffieochtend
De driehoek Leerling‐School‐Ouders was het thema van de koffieochtend van 26 juni jl. Met ouders
en verzorgers is, onder het genot van koffie, thee en wat lekkers uitvoerig gepraat over de door
Miranda gemaakte praatplaat over de driehoek. We deelden de mening dat de driehoek geen goede
symboliek is: dit suggereert drie uitersten waar wij juist de verbinding zoeken. de punten zouden
juist in het centrum samen moeten komen om te laten zien dat de kracht niet alleen in de losse
componenten zit maar juist ook wanneer leerling, school en ouder/verzorger met elkaar aan tafel
zitten. Anderzijds moeten we er met elkaar ook voor waken dat we niet elkaars rollen gaan
overnemen: de ouders te veel laten participeren bij schoolse zaken, of
opvoedingsverantwoordelijkheden door school laten uitvoeren waarvoor de verantwoordelijkheid
grotendeels bij de ouders ligt.
Al met al een hele leuke discussie met een aantal suggesties voor school om de driehoek een opfris
beurt te geven.
Noteer alvast in uw agenda de koffieochtenden voor schooljaar 2019‐2020:
wo 9 oktober 2019
wo 5 februari 2020
wo 17 juni 2020

Is er een onderwerp waarover u graag met andere ouders van gedachten wilt wisselen of ervaringen
uitwisselen, laat het weten op vso@keerkring.net, t.a.v. Koffieochtend.

Ouderavond
De eerste ouderavond staat gepland op dinsdag 17 september. Tijdens die avond krijgt u informatie
over Boris (zie aan het begin van deze nieuwsbrief), het doelgroepenmodel en natuurlijk is er
informatie over de verschillende stamgroepen.
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 1 oktober 2019
Donderdag 28 november 2019
Personeel
Met ingang van 1 augustus 2019 is Wilmar Spies voor 2 ½ dag teamleider op vso De Keerkring. Hij zal
samen met Miranda Gorissen, die 3 dagen teamleider is, leiding geven aan het vso. Het is fijn dat
Wilmar al zijn ervaring en kennis nog een periode wil inzetten voor De Keerkring.

Belangrijke data
Maandag 2 september 2019
Dinsdag 17 september 2019
Maandag 7 oktober 2019
Donderdag 10 en maandag 14 oktober 2019
Woensdag 9 oktober 2019
Maandag 21 oktober – vrijdag 25 oktober

eerste schooldag na de zomervakantie
informatieavond
schoolfotograaf
oudergesprekken
ouder koffieochtend, start 9.00u
Herfstvakantie

Introductieweek
Komend schooljaar zullen we voor het eerst een introductieweek organiseren voor de leerlingen van
vso‐1. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden elkaar en de school goed te leren kennen.
De maandag zal in het teken staan van kennismaken. We doen activiteiten in de groep en door de
hele school.
Op dinsdag gaan we met de praktijkleerkrachten kijken op een uitstroomplek voor leerlingen van
onze school. Woensdag zal er voor ouders en verzorgers van de leerlingen uit vso 1 een lunch
gemaakt en geserveerd wordt door de leerlingen.
Op donderdag maken de leerlingen kennis met de overige praktijkleerkrachten en gaan ze kijken wat
er bij de verschillende praktijkvakken nou eigenlijk gebeurt.
Vrijdag sluiten we de introductieweek af met een gezamenlijke sport/spel activiteit die we nog even
geheim houden.
Wij hebben er erg veel zin in! Wilma, Arianne, Brenda en Mirjam
The Next Step
Op donderdag 14 november 2019 wordt in Zoetermeer voor de vierde maal The Next Step
georganiseerd.
The Next Step is een beurs waarop u zich als ouder/verzorger samen met uw zoon/dochter kunt
oriënteren op de toekomst. Het is nog niet bekend hoe de dag zal worden ingedeeld en wat de tijden
zijn. Zodra dit bekend is zal dit worden doorgegeven in een volgende nieuwsbrief.
U kunt 14 november natuurlijk wel alvast in uw agenda zetten!

Tot slot
Het team van vso De Keerkring wenst iedereen een kleurrijke, vrolijke en ontspannende vakantie
toe! Tot maandag 2 september 2019!

Informatie van buiten
Karate les
Sylvia van der Bijl is karatelessen gestart voor leerlingen van vso De Keerkring. Voor 2, 50 euro per
week (strippenkaart) kan uw kind op dinsdag én donderdag na schooltijd karate les krijgen. Dus voor
één keer een strip van 2,50 euro mag uw kind twee keer in de week naar les. Van harte aanbevolen!!

