Nieuwsbrief VSO De Keerkring – oktober 2019
Aan de ouders en verzorgers,
Nieuwsbrief
U ontvangt vóór een vakantie van minimaal een week een nieuwsbrief met informatie over de
school. Deze nieuwsbrief verzenden wij via de klassenmail en/ of Parro. Ouders die geen email
hebben, ontvangen de nieuwsbrief op papier.
Parro nieuws

Helaas moeten wij melden dat er momenteel een probleem is met de app van Parro. Het is op dit
moment niet mogelijk om meer dan 1 gesprek te starten met de leerkrachten. Hierover is contact
geweest met Parro en ze zijn op de achtergrond hard aan het werk om dit probleem op te lossen. Tot
dit probleem is opgelost kunt u de leerkrachten en praktijkdocenten het best bereiken via de
groepsmail. Deze wordt elke ochtend gelezen. Zodra het probleem is opgelost zal dit via Parro
gecommuniceerd worden.
Activiteiten
De eerste zeven weken na de zomervakantie zitten er bijna op. Naast de lessen die de leerlingen
volgens de roosters volgen, hebben we ook bijzondere activiteiten gehad. Zo deed VSO De Keerkring
mee met de week tegen het pesten. De aftrap van die week vond met alle leerlingen in de aula
plaats. Er werden quiz vragen gesteld waar iedereen op kon reageren. Tijdens deze start van de
thema week bleek al dat het een onderwerp is dat leeft onder veel leerlingen.
We hebben ook mee gedaan met de gezonde pauzehap en het schoolontbijt.
De introductieweek
Het schooljaar begon voor VSO1 wel heel speciaal; met een introductieweek. In de introductieweek
hebben we allerlei activiteiten gedaan om elkaar, de leerkrachten en de
school te leren kennen.
De maandag begonnen we met verschillende kennismakingsspelletjes
en een fotospeurtocht door de school. Vooral de 1b en 1c leerlingen die
nieuw van het S(B)O kwamen moesten goed hun best doen om alles te
vinden. Uiteindelijk is het in alle groepjes gelukt om de puzzels op te
lossen.

Op dinsdag stond er een uitje gepland, we gingen met alle
praktijkleerkrachten naar de Smulhoeve in Leidschenveen. Dat is een
lunchroom en een kinderboerderij waar veel oud-leerlingen van ons in de
keuken, de bediening en bij de dieren werken. Onze leerlingen keken hun
ogen uit en wat hebben we daar lekker een lekkere lunch gekregen!

Op woensdag hebben we zelf een lunch verzorgd voor de ouders en op donderdag zijn we met de
praktijkleerkrachten naar de wijktuin gegaan waar we een rondleiding kregen. Tussen de buien door
hebben we de kippen bewonderd, de schoolmoestuin gezien en we mochten zonnebloemen plukken
om de klassen extra gezellig te maken.
De laatste dag van de introductieweek zijn we met z`n allen naar de
bowlingbaan gegaan om samen met Jesse een uurtje te bowlen.
Wij vonden het een leuke, gezellige en leerzame week en we denken dat
we elkaar nu allemaal een beetje kennen!
VSOa
Hierbij een verslagje van de activiteiten van VSOa van de afgelopen
periode en wat zaken die na de vakantie opgepakt gaan worden.
Omdat we dit schooljaar twee nieuwe leerlingen in VSOa hebben gekregen, maar natuurlijk ook voor
de ons bekende leerlingen, hebben we wat extra tijd besteed aan de sociale vaardigheden. Hiervoor
gebruiken we STIP lessen, maar we deden ook spelletjes met als doel elkaar beter te leren kennen.
Ook hebben we de schoolregels weer even aangescherpt. Dit doen we door middel van het (foutief)
uitspelen van situaties waar de leerlingen op moeten reageren. Dan vragen we hen te laten zien hoe
het wél moet. De meesten vinden het hilarisch!
Natuurlijk hebben we ook weer de zanglessen van meester Maud, waar iedereen enorm van
geniet. Met Beweegwijs wordt steeds enthousiaster meegedaan op het schoolplein. We zien dat de
leerlingen inmiddels veel meer tot (met elkaar) spelen komen.
Ook is de de schoolfotograaf inmiddels op school geweest, dus we hopen op mooie foto's!
Na de vakantie zullen we gaan starten met het werken binnen thema's. Zodra een thema bekend is
zullen we het uiteraard laten weten. Verder zal een aantal leerlingen, die bijna toe zijn aan stage
lopen, mee gaan draaien met een reguliere praktijkgroep. Hierbij is goed gekeken welk vak en welke
groep leerlingen het beste bij elkaar aansluit.
Rest ons iedereen een hele fijne vakantie toe te wensen. Tot 28 oktober.
The Next Step
Op donderdag 14 november 2019 wordt voor de vierde keer in Zoetermeer The Next Step
georganiseerd. The Next Step is een beurs waar ouders/verzorgers zich samen met hun zoon/dochter
kunnen oriënteren op de toekomst. Binnen onze school besteden wij aandacht aan arbeidstoeleiding
en uitstroom vanuit school naar de vervolgplek(ken). In VSO3 start het traject richting die toekomst.
The Next Step is een mooi initiatief van de Gemeente Zoetermeer i.s.m. de scholen voor
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs om te ontdekken welke mogelijkheden er voor
hun leerlingen zijn. Bedrijven en organisaties laten zien en ervaren wat kan. Leerlingen in VSOA,
VSO2 en VSO3 hebben een uitnodiging mee gekregen voor The Next Step. Voor vragen of meer
informatie kunt u terecht bij het stagebureau.

Beweeg Wijs en HalloMuziek
Net als vorig schooljaar wordt VSO De Keerkring door externe organisaties ondersteund bij het op
een uitdagende, sportieve manier invullen van de pauzes buiten en bij het muziekonderwijs.
Vorig schooljaar kregen de leerlingen in de VSO1 groepen djembé les. Nu is daar gitaarles voor de 2
groepen bij gekomen en de 3 groepen hebben afwisselend een blok samba les. Naast instrumentele
lessen, worden er ook muzieklessen gegeven met zang en ritmes. De lessen worden gegeven door
enthousiaste musici!
Informatie avond
Op 17 september 2019 vond er op VSO De Keerkring een informatieavond
plaats. Naast dat u informatie kreeg over de groepen, werd er tijdens een
centrale inleiding verteld over het vernieuwde doelgroepenmodel en de Borislijn.
We zullen u regelmatig over deze onderwerpen blijven informeren.
Onderwijs
Stamgroepen
Rots en Water
Ook dit jaar zullen alle groepen weer Rots en Water lessen krijgen in de gymzaal. De eerste groep is
bijna klaar met de eerste reeks lessen. We hebben nieuwe oefeningen bedacht om te leren samen te
werken, elkaar te helpen in ongewenste situaties, stevig in je schoenen te staan (letterlijk en
figuurlijk) en vooral vervelende opmerkingen en gedrag te negeren. We leren dit d.m.v. verschillende
oefeningen en in verschillende oefensituaties. In de gymzaal lukt het eigenlijk al heel goed. Nu
moeten we het leren toepassen in de dagelijkse leefomgeving. Inmiddels kunnen velen als ze in een
bepaalde situatie belanden met een beetje hulp van de leerkracht al goed vertellen wat ze hebben
geleerd. We blijven oefenen!!
Nieuws van VSO2b
In 2b zijn we het schooljaar complimenteus gestart. De leerlingen hebben in de eerste week een
zelfportret mogen maken. Door de weken heen hebben we geleerd over de betekenis van
verschillende complimenten en de momenten waarop je ze uitdeelt. Daarna hebben we onszelf een
compliment gegeven en deze aan onze portretten vastgeplakt. Afgelopen week hebben we elkaar
complimenten gegeven die aansluiten op de week tegen het pesten.
Op deze manier kunnen de leerlingen laten zien hoe ze er van buiten uitzien maar ook van binnen.
Ook zijn we het schooljaar begonnen met lessen die betrekking hebben op groepsvorming. We
leerden elkaar kennen door ‘de vraag van vandaag’. We stelden verschillende vragen zoals: ‘Welke
pauzehap vind je het lekkerst?’, ‘Wat doe je graag in het weekend?’ en ‘Wat is jouw favoriete
muziekinstrument?’. Zo kwam de klas tot de conclusie dat ze best veel gemeen hebben.

Nieuws van VSO3c
We zijn dit schooljaar gelijk hard aan de slag gegaan met verschillende projecten:
•
•
•

Tabellen en Grafieken (valt nog best tegen)
Wetten en Regels
Lobbox (wat voor soort stages zijn er allemaal)
Daarnaast werken we met een nieuw methode voor Taal: Ambrasoft Schriftelijk. Begrijpend lezen
doen we via de site van Juf Milou. Deze twee bieden meer uitdaging voor onze leerlingen.
Met de geschiedenislessen ligt de interesse bij de evolutie, dus dat hebben we gelijk opgepakt.
We hopen tijdens de kampweek een museum op te kunnen zoeken die aansluit bij deze interesse,
wat natuurlijk heel tof zou zijn.
Praktijk
De Borislijn
Tijdens de ouderavond van 17 september is er informatie gegeven over de Borislijn.
De Borislijn is de nieuwe kijk op ons Praktijkonderwijs. Met behulp van de Borislijn verwachten wij
dat we de leerlingen beter kunnen voorbereiden op hun toekomst op het gebied van dagbesteding
en arbeid.
In de praktijklessen zal de veiligheid en het gedrag een meer centrale rol krijgen. Natuurlijk wordt er
ook gelet op het resultaat van de opdracht. Dit is echter minder van belang dan het laten zien van
veilig en goed gedrag.
U heeft al verschillende documenten gekregen. De leerlingen hebben een informatiebrief gekregen,
maar ook u heeft een informatiebrief mogen ontvangen via de mail. Daarnaast heeft u via de mail en
via Parro een invulformulier ontvangen over de 7 kenmerken van uw kind. We hebben al veel
ingevulde formulieren teruggekregen, wat fijn!
In de informatiebrief staat ook een onderdeel Mijn SoVa, Mijn Weva en Mijn Werk. Dit zijn drie
methoden die de leerlingen gaan helpen in sociaal gedrag, werknemersvaardigheden en
beroepsoriëntatie. Met deze methoden zijn wij nog niet begonnen, maar zullen we wel gaan starten
in de loop van dit schooljaar of begin volgend schooljaar.
Wat verandert er dit jaar nog meer:
U gaat ook merken dat we op een andere manier evalueren. Vanaf dit jaar krijgt u per praktijkvak een
boekje genaamd: Duurzaam begeleiden & beoordelen. Dit boekje zal na elke periode worden
bijgesteld en aangevuld.
Wij zullen veranderingen en updates vermelden in de nieuwsbrieven.

Leerling informatiemappen
Op het VSO werken we met leerling informatiemappen. Hierin krijgen de praktijk evaluaties
een vaste plek, maar ook aan het einde van het schooljaar de rapporten. Wij vragen u iedere
keer de (nieuwe) informatie te lezen en de map getekend voor gezien weer mee naar school
te geven.

Personeel
U bent er vast van op de hoogte dat er flinke personeelstekorten zijn in het onderwijs. Wij hebben
gelukkig de formatie op orde en geen vacatures. Invallers hebben we nauwelijks. Het team van VSO
De Keerkring probeert, als ze zich niet lekker voelt, toch te komen werken (in ieder geval op het
moment dat de leerlingen er zijn). Ook springen collega’s bij als onverhoopt iemand zich heeft
moeten afmelden. Daardoor is het tot vandaag gelukt dagelijks onze leerlingen onderwijs te bieden.
Wij hopen dat dit zo blijft, maar maken ons wel grote zorgen. Vandaar het volgende; de
aangekondigde staking. Die staat gepland op woensdag 6 november 2019. Wie van de
personeelsleden aan de staking zal deelnemen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn, is nu nog niet
bekend. Na de herfstvakantie zullen we u verder informeren.
Medezeggenschapsraad
Heeft u vragen aan de MR of wilt u informatie, dan kunt u altijd terecht bij één van de leden van de
MR of mailen naar: mr@keerkring.net
De laatste MR-vergadering van 2019 staat gepland op:
Dinsdag 28 november 2019 vanaf 20.00u op de VSO locatie
Belangrijke data
SCHOOLVAKANTIES 2019 - 2020
HERFSTVAKANTIE
21-10-2019
KERSTVAKANTIE
23-12-2019
VOORJAARSVAKANTIE 24-02-2020
PAASWEEKEND
10-04-2020
MEIVAKANTIE
20-04-2020
BEVRIJDINGSDAG
04-05-2020
HEMELVAART
21-05-2020
PINKSTEREN
01-06-2020
ZOMERVAKANTIE
20-07-2020
Tot slot

T/M
T/M
T/M
T/M
T/M
EN
EN

25-10-2019
03-01-2020
28-02-2020
13-04-2020
01-05-2020
05-05-2020
22-05-2020

T/M 29-08-2020

Wij wensen iedereen een geurige, kleurige, zonnige en ontspannende vakantie toe!
Het team van VSO De Keerkring.

Informatie van buiten
Karate lessen na schooltijd op het VSO

De kennismakingslessen hebben een leuke
groep enthousiastelingen opgeleverd die
aangegeven heeft door te willen gaan met de
karatelessen. Voor hen wordt de gymzaal na
schooltijd beschikbaar gesteld op de dins- en
de donderdagen om 14.45 (meteen
aansluitend na de reguliere schooltijd). De

karate lessen duren dan 45 minuten tot een
uur.
De vergoeding voor deze lessen gaat door
middel van een 10 rittenkaart. Een 10
rittenkaart kost €35 euro. Per week wordt er
één ‘rit’ afgeschreven. Het voordeel van een
10 rittenkaart is dat als een leerling
bijvoorbeeld door ziekte afwezig is, er dan ook
niet betaald wordt. Ook elke keer contant geld
aan een leerling meegeven is niet voor de
hand liggend. Om betaling via een “tikkie”
mogelijk te maken is alleen een
telefoonnummer van de leerling nodig.
Ouders kunnen hiervoor bellen of whatsappen
met Sylvia van der Bijl.
Sensei Sylvia van der Bijl (www.sakurakai.nl)
06-14473445
vanderbijl.sylvia@gmail.com

Vanuit de gemeente Zoetermeer Team Groen Spelen Leren
De herfstvakantiefolder is uit. In de herfstvakantie folder staan alle activiteiten die in de
herfstvakantie op de speel- en stadsboerderijen, wijktuinen, bij Speelmeer en Zoetermeer
Sport plaats zullen gaan vinden.
De digitale bladerbare versie van de vakantiefolder vindt u
op www.zoetermeer.nl/vakantiefolder

Vanuit de JGZ
Een gezonde basis voor elk kind
JGZ verzorgt de preventieve jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Ons werk is erop
gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. Tot de leeftijd van vier jaar komen
kinderen op het consultatiebureau. Daarna vinden de onderzoeken plaats in samenwerking met
school. We checken de gezondheid en groei en bieden ouders steun bij de alledaagse zorg voor hun
kinderen. U krijgt altijd vooraf informatie over een onderzoek.
Instroomonderzoek
Elk kind dat de overstap maakt naar een school voor speciaal onderwijs krijgt een uitnodiging voor
een bezoek aan de jeugdarts. We noemen dit het ‘instroomonderzoek’. De (medische) gegevens
worden in kaart gebracht, zodat we ouders en school zo goed mogelijk kunnen adviseren over de
begeleiding die het kind nodig heeft. Is er al veel informatie bij JGZ bekend, dan volstaat een verkort
onderzoek of een telefonisch consult.

Gezondheidsonderzoek groep 3
Alle 6/7-jarigen krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Er wordt een ogentest en
een gehooronderzoek gedaan. De jeugdarts voert een lichamelijk onderzoek uit en er is gelegenheid
voor het bespreken van vragen of zorgen over de gezondheid en opvoeding.
Gezondheidsonderzoek groep 7
Is uw kind 10/11 jaar, dan wordt opnieuw een gezondheidsonderzoek uitgevoerd. De jeugdarts
beoordeelt de (lichamelijke) ontwikkeling en praat met uw kind en met u over de aankomende
puberteit, leefstijl en gevoelens.
Gezondheidsonderzoek 13/14 jaar
Het volgende gezondheidsonderzoek vindt plaats op de leeftijd van 13/14 jaar, zo mogelijk in het
bijzijn van een ouder. We kijken naar de groei, ontwikkeling en eventuele gezondheidsproblemen. Hoe
gaat het thuis en op school?
Jongerencontactmoment
Alle 15/16-jarigen krijgen een Jongerencontactmoment aangeboden. De jeugdarts praat met de
jongere (liefst in het bijzijn van de ouder of verzorger) over puberteit, leefstijl en gevoelens. Jongeren
worden aangespoord om na te denken over hun gezondheid en worden gestimuleerd om gezonde
keuzes te maken.
Vaccinaties
Kinderen van 4 en 9 jaar krijgen een uitnodiging voor een vaccinatie. Deze herhalingsvaccinaties
zorgen voor een goede, langdurende bescherming tegen een flink aantal infectieziekten. Meisjes van
12 jaar krijgen een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Alle 13-jarigen
worden gevaccineerd tegen de meningokokkenziekte.
Wetten en regels
Kinderen tot 18 jaar hebben recht op jeugdgezondheidszorg. Wij voeren een wettelijke taak uit,
waarbij het belang van ieder kind voorop staat. Meer informatie over onze zorg en werkwijze kunt u
lezen op onze website: www.jgzzhw.nl/onze werkwijze.
Ondersteuning ouders
Opgroeien en opvoeden gaat gelukkig meestal goed en zonder problemen. Toch gaat het niet altijd
vanzelf. Alle ouders hebben wel eens vragen over de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van hun
kinderen. JGZ ondersteunt ouders bij hun alledaagse zorg. De diensten van JGZ zijn gratis, met
uitzondering van sommige cursussen en themabijeenkomsten. Heeft u vragen of zorgen over de
gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact met ons op.

Contact
Contactbureau: 088 - 054 99 99
E-mail: info@jgzzhw.nl
Website: www.jgzzhw.nl

