Nieuwsbrief VSO De Keerkring – juli 2020
Informatie

Regelmatig plaatsen we een nieuwsfeit op de site van VSO De Keerkring.
https://www.resonansonderwijs.nl/
Nieuw geplaatst is het populair jaarverslag van Resonans 2019. Kijkt u er eens naar!
https://www.keerkring.net/jaarverslag-resonans-hoort-beweegt-en-versterkt/
Activiteiten
Gevolgen corona
Vanaf 16 maart 2020 werden de gevolgen van corona goed zichtbaar in de school. Alleen de kinderen
van ouders met een cruciaal beroep kwamen nog naar school. Alle leerlingen volgden thuisonderwijs
en dat vroeg veel tijd, aandacht en discipline van hen en hun ouders/ verzorgers. Het was heel fijn
om met behulp van alle moderne communicatiemiddelen contact met elkaar te houden, maar het
was een opluchting dat we halverwege juni weer met halve groepen fysiek onderwijs konden geven.
Bijzondere activiteiten als de thema informatieavond, het schoolreisje, de werkweken en de
muziekpresentaties zijn niet door gegaan. Zoals het er nu uitziet mogen na de zomervakantie de
deuren van de school wijd open voor alle leerlingen en zal alles zo veel mogelijk ‘normaal’ zijn. We
blijven bij het naar binnen komen in de ochtend de drie ingangen gebruiken en de handen
ontsmetten. De leerlingen moeten tot volwassenen de anderhalve meterregel hanteren, maar
onderling hoeft dat niet. Indien noodzakelijk mogen externe volwassenen de school in, maar als het
contact anders kan, dan geven we daar de voorkeur aan.
Prokkelweek
Helaas kon de prokkel stagedag dit schooljaar niet door gaan. Bijna elke
klas heeft troostbrieven gemaakt en opgestuurd naar de bedrijven waar
we stage zouden gaan lopen. Stichting Prokkel reikte vijf medailles uit
aan degenen die voor een bedrijf de mooiste kaart hadden gemaakt.
Kirsten heeft de winst binnengesleept met haar mooie kaart!
Via Facebook van Prokkel is onze winst te zien.
Volgend schooljaar hopen we weer een prokkel stagedag te kunnen
organiseren. Wij weten al dat we volgend jaar welkom zijn bij de
volgende bedrijven: De Smulhoeve, DSW, Kapsalon Kapsones, Wijktuin
de Zoete aarde, Nationaal archief, Winkel van Rie, De Raad van State, De
Boerderijn, Albert Heyn, Kern Kinderopvang.

Schoolverlaters 2020
Dit jaar zijn er 12 leerlingen die de school verlaten. De leerlingen hebben, samen met ouders, soms
de gemeente en het stagebureau allemaal hun eigen werkplek gevonden. Leerlingen stromen uit
naar verschillende plekken binnen de dagbesteding zoals Bisnis, het Servicekantoor van
IpsedeBruggen met de afdelingen facilitair en bedrijfsrestaurant, bibliotheek Het Forum,
Vrouwenhuiswaard en Welthuis Vivaldi van Middin, Spelderholt in Beekbergen, de Springplank en de
Weidemolen van TeamwerkZorg en Stichting de Inzet. Twee leerlingen stromen uit naar beschut
werk. Samen met de gemeente wordt gekeken hoe de invulling van beschut werk eruit zal komen te
zien. De uiteindelijke werkplek van deze leerlingen zal hopelijk in de zomer duidelijk gaan worden.
We blijven vanuit het stagebureau betrokken bij deze leerlingen totdat ze op de juiste werkplek
zitten.
De stages hebben tijdens de coronacrisis stilgelegen. De opstart van de stages daarna was voor
iedere plek weer anders; sommige leerlingen konden snel starten maar voor anderen duurde het
langer of is het zelfs nog niet opgestart. Voor de schoolverlaters kan het zijn dat zij na de
zomervakantie daarom nog niet volledig kunnen starten. Ook bij deze leerlingen zal het stagebureau
betrokken blijven.
We wensen alle leerlingen heel veel succes op hun werkplek en veel geluk in de toekomst!!
De schoolverlatersavond
De aan Corona aangepaste schoolverlatersavond was heel anders dan alle voorgaande jaren. Geen
optredens in de aula, geen volle zaal en van de hitte en spanning puffend publiek. De schoolverlaters
(en hun gasten) werden onthaald door gastvrouwen, passeerden een ballonnenboog en werden door
een lakei het plein op geleid onder begeleiding van zelf gekozen muziek. Een ‘walk through’ bracht
hen langs zeven tafels op het plein. Daar kregen ze o.a. een getuigschrift en een ingelijste foto
uitgereikt. Er werd een persoonlijk gedicht voor gedragen door de juffen van de groepen. Alles, ook
een drankje en hapje voor thuis, werd mee genomen in een persoonlijk tasje met de tekst:
‘Schoolverlater….ik zie mezelf liever als levensstarter’. Na de ronde op het plein begon de ronde om
de school. Achter de versierde ramen van de klassen werden de schoolverlaters uitbundig
uitgezwaaid door alle juffen en meesters.
Een andere manier van schoolverlaten, maar toch een heel feestelijke avond na een bewogen jaar!
Onderwijs
Rots en Water
Elk jaar geven wij aan de leerlingen van het VSO Rots en Water trainingen. Dit is een psychosociale
training met als doel de leerlingen o.a. weerbaarder te maken, zodat ze sterker in hun schoenen
komen te staan. Ook besteden we veel aandacht aan groepsvorming en –processen.
Het afgelopen schooljaar hebben we door de coronacrisis helaas niet alle groepen deze training
kunnen aanbieden, omdat er fysiek contact bij de oefeningen komt kijken en het ook echt een
groepsproces moet zijn. Maar volgend schooljaar hopen we alle groepen weer een blok van 6 weken
Rots en Water training te kunnen geven. U ontvangt van ons vooraf bericht wanneer de groep van
uw kind met deze training gaat beginnen.

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne zonnige vakantie, vriendelijke groeten, Jesse Kok
(gymleerkracht) en Astrid Jongejan (onderwijsondersteuner)
VSO3C
Wat een plannen hadden we aan het begin van het jaar met als hoogtepunt de werkweek naar
Duitsland.

We hadden er zin in en ons erop verheugd maar toen kwam helaas, een toen onbekend en nu wereld
beroemd virus om de hoek kijken. We konden niet op kamp en sterker nog niet meer naar school.
Wat een teleurstelling!!!
Met huiswerk en heel veel mooi weer kwamen we die weken toch goed door. Er werd gevist,
gegamed, uitgeslapen, gebakken en gelukkig mochten we weer in kleine groepen terug naar school.

Dat was wel even wennen maar nu zijn we gewend aan de regels en de kleine groepjes. In 3C is er op
de deur een vel papier geplakt waar iedereen op kan schrijven en hebben we een app groepje waarin
we contact houden met elkaar omdat we niet iedereen van de groep kunnen zien. Dat is heel
gezellig, zo blijven we op de hoogte van de stages en wat iedereen aan het doen is.

De schoolverlaters avond wordt ook op een andere manier ingevuld. We kunnen niet met een aula
vol ouders afscheid nemen van de schoolverlaters. Dus is er een Walk Through georganiseerd. Zo
krijgt elke schoolverlater toch het certificaat en een passend afscheid van de Keerkring.

Voor de leerlingen die op school blijven doen we die week ook nog een verassing zodat ook zij
afscheid kunnen nemen van de klasgenoten die aan de toekomst gaan beginnen.
Ondanks het rare jaar, dat kan je toch wel zeggen, hebben we erg genoten in 3C. Wat een gezellige
groep, dol op spelletjes, grapjes en hard werken. Nieuwe vakken als Lobbox stage informatie, ik ga op
mezelf en nu…., meten is weten, vragenvuur en stagevragen werden zeer gewaardeerd. Dus toch
een succesvoljaar!
Voor iedereen uit 3C, bedankt voor het gezellige jaar en tot ziens of….werk ze!
Groetjes Patrice en Rianne
De wijktuin
Zoals u wellicht weet hebben wij op de buurttuin van de “Zoete aarde” aan de broekwegzijde, 60
vierkante meter tuin. Dit voorjaar hebben Jurrie en Ellen daar gezaaid, zodat we, nu de school weer
begonnen is, toch in de tuin aan het werk kunnen.
Inmiddels groeit en bloeit er weer veel. Andijvie; tuinbonen; sperziebonen; aardappelen; tomaatjes
en een keur aan bloemen. Ook in de zomer hebben deze gewassen water nodig!
Komt u in de zomer een keertje water geven? Uw kind weet wel waar ons stukje is. (vanaf de ingang
rechtdoor. Na de paarse gereedschapskist (is heel groot en niet te missen) links af. Voorbij de
mesthoop vindt u een picknicktafel, aansluitend ligt tot het gespannen touwtje onze tuin. Gieters
vindt u naast de paarse gereedschapskist en water haalt u achter het huisje van de tuin.
Alvast dank namens Jurrie en Ellen (praktijkvak werken in het groen)

Wist u dat je er ook oogst kan kopen, biologisch en voordelig
geprijsd? Er is een imker en dus ook heerlijke honing. Er
worden zalige jams en pastasauzen gemaakt en verkocht. Er
zijn schaapjes en kippen, een pluk- en kruidentuin waar u voor
een klein bedrag kan knippen. Een bezoekje aan de buurttuin is
echt de moeite waard.

HalloMuziek

Wat fijn dat we het schooljaar kunnen afsluiten wetende dat we na de zomervakantie weer met alle
leerlingen tegelijk op school kunnen zijn! Corona is niet leuk, maar met een halve klas in het lokaal
zitten is ook maar saai..
Gelukkig hebben we de laatste weken zoveel mogelijk weer ‘normaal’ muziekles gehad van de
meesters en juf van Hallo Muziek. Eindelijk weer meester Maud, Arjan en Caroline die de leerlingen
uitdaagden tot het maken van muziek! Het was zeker een uitdaging…. Zingen mocht in verband met
corona niet en de instrumenten moesten na elke wisseling van groep weer worden schoon gemaakt.
Wat onwijs fijn dat het wél kon doorgaan. Zo hebben de leerlingen van het VSO en leerlingen van de
andere scholen (waar Hallo Muziek ook lesgeeft) een gezamenlijk filmpje gemaakt met hierin
beeldmateriaal van verschillende leerlingen die op hun eigen manier ‘muziek’ hebben gemaakt op de
melodie van ‘Diep in zee’. Hartstikke leuk!! Het filmpje is nog in de edit-fase en hopen wij snel te
kunnen delen met de leerlingen.
Bedankt Hallo Muziek voor de digitale lessen ten tijde van de lockdown en de aangepaste lessen
tijdens de heropening!!
Tot volgend jaar, want dan gaan we door met Hallo Muziek en krijgen ook de VSO3 groepen twee
keer per week les van (hopelijk) Maud, Arjan en Caroline.

Beweeg Wijs
De afgelopen twee jaar heeft vso De Keerkring eraan gewerkt om Beweeg Wijs passend te maken bij
ons onderwijs. In deze jaren hebben wij kunnen ervaren welke spellen passen bij onze leerlingen én
hebben wij het plein kunnen voorzien van mooie belijning en vakken om de spellen in te spelen.
Vanaf volgend schooljaar zullen wij met hulp op afstand verder gaan met Beweeg Wijs tijdens de
pauzes. Dat betekent helaas ook dat wij afscheid zullen gaan nemen van meester Timo. Hij heeft de
afgelopen twee jaar om de week op vrijdag de leerlingen ondersteund in het spelen van de spellen
met de bijbehorende (gedrags-) regels.

Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ Ouderactiviteiten
Stichting Ouders van de Keerkring
Even een update van de Stichting ouders van de Keerkring. Zoals u wellicht al weet is deze stichting in
het leven geroepen om financieel onafhankelijk van de school uw ouderbijdragen te beheren en er
goed zorg voor te dragen dat alle door u betaalde gelden ook worden ingezet ten behoeve van uw
kinderen. Denk hierbij aan:
De vrijwillige ouderbijdrage, bedoeld voor het kerstfeest, lentefeest, excursies en andere leuke
toevoegingen aan ons onderwijs, maar ook de introductieweek voor de VSO1 groepen, de
schoolreisjes en de werkweken. Voor al deze activiteiten ontvangt u ruim van tevoren van de
Stichting een brief, met het verzoek deze bijdrage aan ons over te maken.
Helaas heeft, door omstandigheden, de Stichting het afgelopen schooljaar een aantal van deze
bijdragen aan u terug moeten storten omdat verschillende activiteiten jammer genoeg niet door
konden gaan.
We hopen natuurlijk dat volgend schooljaar alles wederom zijn doorgang kan vinden.
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met de Stichting Ouders van de Keerkring:
Stichtingouders@keerkring.net
• Penningmeester: Rob Braat
• Teamlid VSO: Astrid Jongejan: astridjongejan@resonansonderwijs.nl
De ouderraad
Op de Keerkring hebben wij sinds jaar en dag een hele actieve Ouderraad. Deze bestaat uit:
Twee teamleden van het VSO t.w.
Angelines Concepcion (stagebegeleider)
Astrid Jongejan (onderwijsbegeleider)
En één teamlid van het SO t.w.:
Myriam Coelers (onderwijsbegeleider)

Verder hebben we een oudergeleding bestaande uit ouders van het SO en ouders van het VSO
De Ouderraad verzorgt elk jaar de organisatie van alle mogelijke feesten en partijen op onze school,
zoals het kerstfeest, lentefeest en andere bijkomende leuke activiteiten.
Op het VSO zijn we dringend op zoek naar ouders die ons team hierbij willen komen versterken.
De ouderraad vergadert indien nodig maximaal 6 keer per jaar. We hopen van harte dat we komend
schooljaar weer veel mooie activiteiten met u kunnen organiseren voor al onze leerlingen.
Wilt u ons hiermee helpen of heeft u meer informatie nodig kunt u contact opnemen met:
astridjongejan@resonansonderwijs.nl of
aconcepcion@resonansonderwijs.nl
Medezeggenschapsraad/ Ouderraad
Dinsdag 7 juli vond de laatste MR vergadering van dit schooljaar plaats. Daar was voor het eerst
Tobias ’t Hoen bij aanwezig. Tobias is de ouder van een leerling van het so. Het is fijn dat hij de MR
komt versterken. Marlies van Kapel en Marieke Hagels blijven als ouders het vso vertegenwoordigen
in de MR.
15 oktober 2020 eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar.
Gezocht lid GMR

We zijn op zoek naar een ouder die De Keerkring samen met Femke van Wijk, intern begeleider VSO,
wil vertegenwoordigen in de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) van Resonans.
Wat is een GMR?
Wanneer er meerdere scholen onder één bevoegd gezag vallen, zoals bij De Keerkring, dan is er
naast de Medenzeggenschapsraad (MR) op de scholen ook een GMR. De GMR vertegenwoordigt
meerdere scholen. Net als de MR bestaat de GMR uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.
De leden van de GMR kunnen worden gekozen uit leden van de afzonderlijke MR’s, maar het kunnen
ook personen zijn die niet in een MR zitten. De documenten die voorbij komen in de GMR zijn gericht
op alle scholen van Resonans. Het gaat dus niet specifiek over De Keerkring, maar wel over de
paraplu waaronder Resonans zijn onderwijs organiseert. In de GMR zitten ook de bestuursleden en
die kunnen direct kritisch bevraagd worden op de koers die zij uitzetten.
Meestal zijn de vergaderingen van de GMR in Het huis van onderwijs in Leiderdorp. De GMR komt
ongeveer 5x per jaar samen.
Bent u die betrokken ouder die graag wil meedenken over de uitgezette koers van Resonans, dan is
dit de gelegenheid om u aan te melden.
Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u op het VSO terecht bij Miranda Gorissen,
mgorissen@resonansonderwijs.nl en op het SO bij Jasper Beguin, jbeguin@resonansonderwijs.nl
Marieke Hagels
Voorzitter MR

Personeel
Omdat we in het nieuwe schooljaar starten met flink meer leerlingen dan dit schooljaar hebben we
een nieuwe leerkracht aangenomen. Zij heet Patricia Proper en ze heeft de afgelopen twaalf jaar
gewerkt in het basisonderwijs. Ze heeft enorm veel zin in een nieuwe uitdaging en kijkt uit naar haar
werk op vso De Keerkring. Patricia komt te werken in vso2b, samen met Jamy Lee. Maria Versseput
gaat zich nu helemaal richten op het praktijkdeel van ons onderwijs.
Onze psycholoog Annelies Kruiper is moeder geworden van een gezonde zoon, die de mooie naam
Benja heeft mee gekregen. Na de zomervakantie begint Annelies weer met werken.
De inzet van onze MG/ EMB begeleider Sylvia Zandbergen is harder op het SO nodig dan op het VSO.
Daarom zal zij in het nieuwe schooljaar volledig ingezet worden op het SO. Natuurlijk kunnen wij
altijd voor vragen en ondersteuning contact met haar opnemen en blijft haar kennis voor ons
beschikbaar.
Belangrijke data
Vakanties in het nieuwe schooljaar
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag/Pasen 02-04-2021 t/m 05-042021
Meivakantie 26-04-2021 t/m 09-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 en 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021

Studiedagen, alle leerlingen zijn dan vrij
3 september 2020 (middag)
10 november 2020 (hele dag)
14 januari 2021 (hele dag)
25 mei 2021 (middag)
14 juli 2021 (hele dag)

Tot slot

Het team van VSO De Keerkring wenst iedereen een gezonde, zorgeloze en ontspannende
vakantie!

Informatie van buiten
Karate les
Sylvia van der Bijl geeft na schooltijd karatelessen 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!!

