
 

 

Nieuwsbrief VSO De Keerkring – april 2021 
 
Aan de ouders en verzorgers, 
 

Informatie 

Mercedes Benz Vito 
Zoals u weet hebben wij sinds kort de beschikking over een eigen schoolbus. Deze bus heeft veel 
ruimte voor reclame boodschappen. Bedrijven die ons willen sponsoren kunnen tegen vergoeding 
hun naamsbekendheid vergroten door middel van reclame bestickering op de bus. Helaas hebben wij 
geen reacties van u ontvangen na ons verzoek tot sponsoring in onze vorige nieuwsbrief. Daarom 
nogmaals: heeft u belangstelling of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met 
Miranda Gorissen. Zij heeft een brief met meer uitleg die u ook kunt geven aan eventuele andere  
geïnteresseerden. Dhr. Guus Lap,  06-22778321 kunt u ook bellen. Hij is de directe contactpersoon 
van het sponsorproject. 
 
Vso De Keerkring en Corona 
Gelukkig zijn het aantal Corona besmettingen onder het personeel en de leerlingen zeer gering. We 
houden onze vingers gekruist om dit zo door te kunnen zetten! Ook na de vakantie, als verschillende 
maatregelen versoepeld zijn. Omdat we aan de anderhalve meter maatregel moeten blijven vast 
houden, kunnen we het aantal dagen dat de leerlingen naar school komen niet verhogen. Iedere 
leerling komt momenteel drie dagen naar school. Dit blijft zo, ook na de komende vakantie. 
 

Onderwijs en kwaliteit 

Vanuit Boris 

Het is alweer twee jaar geleden dat wij tijdens de ouderavond 

Boris hebben geintroduceerd. Wij zijn hier teambreed mee aan 

de slag gegaan. Het eerste jaar hebben we vooral gekeken naar 

de doelen die in het boekje Duurzaam begeleiden & 

beoordelen staan. Hoe bied je deze doelen aan en wat 

betekent dit voor je lessen. We zien dat leerlingen bewust aan de doelen werken en dat leerlingen 

bewuster zijn van de werknemersvaardigheden die ze later nodig hebben. 

De doelen van Duurzaam Begeleiden & Beoordelen worden in alle groepen aangeboden. Dit jaar 

bekijken we met alle leerkrachten de doelen. We kijken nu vooral naar welke doelen er passen bij de 

verschillende leerroutes en de verschillende schooljaren. Zo ontstaat er een document dat zorgt voor 

een duidelijke opbouw in de doelen. Ook kunnen de leerlingen dan beter zien aan welke doelen ze 

moeten werken en hoe ze zich ontwikkelen binnen hun eigen leerroute. Dit houdt in dat de boekjes 

er volgend jaar weer anders uitzien. 

Naast het verdelen van de leerdoelen zijn we ook bezig met andere onderdelen. Zo heeft u in een 

vorige nieuwsbrief kunnen lezen dat we gestart zijn met Mijn SoVa en Mijn WeVa. Mijn WeVa wordt 

in de praktijklessen gegeven. De gesprekken die met de leerlingen worden gevoerd over de 

onderwerpen op tijd komen en met welke kleding kom je op je werk, zijn heel leuk en zeker leerzaam. 



Elke les wordt opgestart met 6x goed en 6x veilig gedrag. Elke les bespreken we welk gedrag er zorgt 

voor een goede werksfeer en voor veilig gedrag. 

 

   

Lente in VSO2B  

VSO2B kan heel hard werken, 

Dat hebben we tijdens en na de lockdown wel kunnen merken. 

Thuis was er veel geleerd en gedaan 

Maar het was gelukkig weer tijd om naar school te gaan. 

Al hoewel sommigen nog wel langer thuis hadden willen zijn 

Was naar school gaan wel wennen maar ook fijn. 

In de klas weer lezen en taal 

De letters en woorden wisten ze nog allemaal. 

Bij taal hebben we vaak racelezen; in 1 minuut zoveel mogelijk woorden 

Nou, we wisten niet wat we hoorden! 

Er werd goed gelezen en ook heel snel  

Ja, dat lukt de kanjers in 2b wel. 

Ziet u de foto met de trap? Daar mochten we o.a. op, om, voor, tegen en onder 

Zo leren we voorzetsels; vindt u dat niet bijzonder? 

Met rekenen maken we sommen uit onze map en met een rekenmachine 



Dat kunt u op de foto heel goed zien!  

Ook oefenen we veel met het rekenen met geld 

En hebben we heel wat munten en briefjes geteld. 

Soms werken we ook aan onze motoriek 

En dat doen we heel fanatiek. 

We maken schrijfoefeningen of werken met magneten 

Of balansspelletjes en werken met klei, niet te vergeten. 

 

 

 

Als het even kan, werken we lekker buiten op het plein 

Lekker in de zon, dat is heel erg fijn.  

We doen wel eens ren je rot; dan moet je woorden zoeken 

Die liggen verstopt op het plein, in allerlei hoeken. 

Het coolste is wel Engels leren; o.a.  spring, leaves, right en young 

animal 

Het is leuk en makkelijk; yes, we can do it al!  

De hele dag zijn we hard aan het werken, maar we lachen ook wat 

af. 

Ja, werken in 2b dat is echt geen straf! 

 

VSOA 

In vsoA konden we de laatste weken gelukkig 

weer hard aan het werk op school. En met 

Pasen en het mooie lenteweer dat we gehad 

hebben en dat weer gaat komen hebben we 

heerlijk geknutseld binnen dit thema.  

Ook hebben we geleerd over overeenkomsten 

en tegenstellingen. Geweldig welke gedachten 

er dan naar boven komen😊!! 

 

 

   

 



Het verhaal in Pizzand tegen de insecten.... 

Er was eens een gorilla. Deze gorilla woont op een eiland met de bewoners: Elif, Jop, 
Deston, Abdu, Anouk, Marescha, Christian, Pietje Pizzapunt, Nuhan, Jonatan, Amy, 
Ayden, Anna, Ryan en Amber en Susanne. Op het eiland is het altijd gezellig met alle 
mensen en dieren die er wonen..... totdat HET gebeurde.....  

 
 
Christian wordt op een gewone woensdag wakker in zijn 
boot. Het was vochtig. Het regende pizzapunten.  
Christian gaat eens lekker zwemmen in het Cola zwembad. Abdu, Deston, Anouk en 

Marescha lagen er al lekker in!!  
 
Jonatan ligt nog lekker in zijn bed in zijn villa, maar schrikt dan 
wakker van een reuze-cavia. Elif haar cavia is ontsnapt....  Haar 
cavia wilde een balletje trappen, maar was de weg kwijt. Hij was 
van plan om naar de boomhut van Deston te gaan. 

Jonatan stuurde de cavia weer de goed kant op. Onderweg kwam hij Marescha en Abdu 
tegen. Marescha wilde net pizzapunten opvegen.., want zij had trek gekregen. Christian had 
vanochtend geen zin in pizza en bestelde lekker sushi.  
Nuhan was al onderweg om het eten te komen brengen.  
 
Maar toen gebeurde het........ De insecten kwamen!!!! Eerst kwamen er Pijen (een mix van een bij en een pizza) 
en een zwerm Pizin (een mix van een spin en een pizza). Het werd een chaos op het eiland.....  
 
Ze wilde het eiland overnemen..... Maar dat liet Anouk niet gebeuren!!! Commandant Anouk pakte haar boeken 

en plette ze één voor één. Het werd een veldslag!!  
 
Het was één grote puinhoop en Elif zette haar magische krachten in om alles weer netjes te 
maken... Er werd een concert gegeven door Deston en begon met het lied: "we gaan nog niet 
naar huis, want alles was gesloopt'. Toch werd het een leuke avond en konden alle bewoners 
weer verder genieten van hun leven op het eiland.  
 

 

Dit verhaal is verzonnen en geschreven door de leerlingen van VSO1C tijdens de online lessen die zij op woensdag 

thuis volgen. Er wordt al druk gesproken over een vervolg…. Hou de nieuwsbrief in de gaten!! 

 

 Activiteiten 

Helaas kunnen veel geplande activiteiten niet door gaan. Zo zijn de Prokkelactiviteiten naar volgend 

schooljaar verschoven, vieren we niet met elkaar de koningssportdag en zijn er ook geen 

schoolfeesten. We kijken uit naar betere tijden! 

De nieuwbouw 

Er heerst stilte rond het thema nieuwbouw. We hebben besloten niet langer af te wachten en de 

gangen en de aula van ons huidige gebouw een face lift te geven. Hopelijk verloopt dit proces heel 

wat voorspoediger en ziet u na de zomervakantie het resultaat! 

 

Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ ouderactiviteiten 

Vanwege corona gaan de ouder koffieontmoetingen dit schooljaar niet door. 
 
 
 
 



Medezeggenschapsraad 

VACATURE OUDERGELEDING GMR DE KEERKRING 
 

Wilt u school overstijgend meedenken en betrokken zijn bij de beslissingen en veranderingen binnen 
de Stichting? Dan is de GMR echt iets voor u! 

 
Omdat beslissingen die genomen worden binnen de GMR ook invloed kunnen hebben op de school 
van uw kind, zoeken wij z.s.m. een enthousiaste ouder/ verzorger voor de GMR. De GMR bestaat uit 
een oudergeleding en een personeelsgeleding vanuit de diverse scholen van de Stichting Resonans. 

Femke van Wijk is de vertegenwoordiger namens het personeel. 
 

Wat houdt dat eigenlijk in: Een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)? De GMR 
functioneert op bovenschools- niveau en is gesprekspartner van het Bestuur en de Raad van 

Toezicht. Je hoeft geen lid te zijn van de plaatselijke MR om zitting te nemen in de GMR. Je brengt 
wel verslag uit aan de MR. De punten die aan bod komen in de GMR zijn o.a. Personeel en 

organisatie, denk bv ARBO, functieboek etc., Meerjarenbeleidsplan, Begroting van de gehele 
stichting, Koers, Onderwijs, denk aan kwaliteit etc. en wat verder aan bod komt op Stichtingsniveau. 

De GMR komt 6 á 7 keer per jaar bij elkaar en er wordt advies of instemming gevraagd door het 
bestuur. Minimaal 1 keer per jaar vergadert de GMR ook met de Raad van Toezicht. De 

vergaderingen zijn ’s avonds (van 19.30 uur tot 21.30 uur) meestal op het Bestuurs- bureau in 
Leiderdorp. Wilt u meer weten over het lidmaatschap van de GMR of vrijblijvend een vergadering 

bijwonen? Stuur dan een mailtje naar Femke van Wijk fvanwijk@resonansonderwijs.nl  
 
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: 
Maandag 17 mei 2021 
Dinsdag 22 juni 2021 
 

Personeel 

Even voorstellen  
Beste ouders,  
Sinds 8 maart volg ik een opleidingstraject voor afdelingsdirecteur op  het VSO van de Keerkring en 
werk ik samen met Miranda Gorissen. De afgelopen periode heb ik kennis gemaakt met de school, de 
leerkrachten en een aantal leerlingen.   
Mijn naam is Simone van Rijn, ik ben 54 jaar en kom uit Warmond. Ik woon hier samen met mijn man 
en zoon. De afgelopen 15 jaar heb ik als leerkracht en intern begeleider gewerkt op de Korte 
Vlietschool in Leiden. Hier heb ik de afgelopen jaren met veel plezier gewerkt.  
In de komende periode hoop ik de school, het team, de leerlingen en hun ouders beter te leren 
kennen en ik kijk er naar uit om samen met het team van de Keerkring, het onderwijs op de 
Keerkring vorm te geven.  
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
Mijn naam is Maresha van Zanten. Ik ben 30 jaar en woon samen met mijn man en onze zoon. Vanaf 
1 maart ben ik op maandag, dinsdag en donderdag werkzaam binnen de Keerkring als management 
assistent. In deze functie ondersteun ik Miranda en verricht ik administratieve werkzaamheden.  
Hiervoor ben ik 5 jaar werkzaam geweest als leidinggevende binnen de kinderopvang. Na de 
geboorte van mijn zoontje heb ik ervoor gekozen dat ik geen manager meer wilde zijn en dat ik een 

mailto:fvanwijk@resonansonderwijs.nl
mailto:mr@keerkring.net


ondersteunde rol wil bekleden. Wel wilde ik heel graag in een omgeving werkzaam blijven waar 
kinderen/leerlingen centraal staan. Dit heb ik gevonden binnen de Keerkring.  

 
Mogelijk dat we elkaar al eens op het schoolplein hebben gezien of gesproken aan de telefoon. Ik kijk 
met veel plezier terug op de afgelopen weken en heb zin in wat nog komen gaat. 
 
Met vriendelijke groet, Maresha  
 

 

We zijn bijna twee maanden verder maar toch wil ik mij nog even voorstellen als nieuwe collega van 

VSO de Keerkring. Mijn naam is Joris Heuer en ik ben 40 jaar oud en woonachtig in het mooie Leiden. 

Ik kom uit een groot gezin met een zus en drie broers.  

 

Na mijn horecaopleiding heb ik de docentenopleiding consumptieve technieken gevolgd in 

Amsterdam. Daarna ben ik drie jaar werkzaam geweest als docent koken, serveren en brood-, en 

banketbakken. Omdat ik meer horecaervaring op wilde doen heb ik de overstap gemaakt naar 

Dekker Warmond om hier vervolgens 12 jaar fulltime te werken. Tijdens mijn studie ben ik hier 

begonnen met werken en hier werk ik vandaag de dag nog steeds één dag in de week.  

Maar na al die jaren begon het onderwijs toch weer te kriebelen en ben ik hier weer in gaan werken. 

Na werkzaam geweest te zijn in zowel het mbo als het vmbo-onderwijs heb ik mij de aflopen twee 

jaar bezig gehouden met kooklessen bij het profiel Zorg en Welzijn bij beroepscollege Leystede in 

Leiden. Verder zorgde ik ook met een aantal leerlingen voor de heerlijkste lunchgerechten tijdens de 

pauze’s in de kantine.   

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de sportschool en op vakantie.  

Als je nog meer over mij te weten wilt komen kun je dit natuurlijk altijd vragen.  

Groetjes Joris  

 

Belangrijke data 

Maandag 10 mei 2021    weer naar school 

Donderdag en vrijdag 13 en 14 mei 2021 Hemelvaart 

Maandag 24 mei 2021    Pinksteren 

Dinsdag 25 mei 2021    Studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.45u vrij 

Donderdag 1 en maandag 5 juli 2021  oudergesprekken 

Maandag 12 juli 2021    schoolverlatersavond 

Woensdag 14 juli 2021    studiedag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag 16 juli 2021    laatste schooldag, start zomervakantie 



 

Tot slot 

 

    
 

 
 
 
 
Het team van vso De Keerkring wenst 
iedereen een gezonde, zonnige en 
ontspannende vakantie toe! 
 
 

Informatie van buiten 

Puzzelstuk zoekt bewoners!  

Een prachtig ouderinitiatief waarvoor nog medebewoners worden gezocht. Puzzelstuk 

wordt een fijne, veilige woonplek voor 16 jong volwassenen in Leiden op de Mary 

Zeldenrustweg 18-18a in de Stevenshof. De doelgroep: Jong volwassenen (v.a. 18 jaar) 

met autisme en laag iq of een andere (verstandelijke/lichamelijke) beperking die 24-uurs 

zorg nodig hebben (WLZ VG4 tot en met VG8) en baat hebben bij structuur. De opzet: 

Het gebouw wordt gebouwd door de Leidse Woningbouwvereniging De Sleutels. Het 

heeft 2 gezamenlijke huiskamers voor 2 groepen van 8 bewoners en 16 studio’s met een 

eigen badkamer en kitchenette. Uiteraard wordt het gebouw gericht op de doelgroep 

gebouwd. Het wordt bijvoorbeeld prikkelarm. Ook wordt het gebouw 

levensloopbestendig, dat wil zeggen dat er een lift is, rolstoeltoegankelijk, ruime 

badkamer etc. Kortom, er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en 

beperkingen van de bewoners. Zorgverlener ASVZ gaat de 24-uurs zorg in het huis 

verlenen. Overdag gaan de bewoners ieder naar hun eigen dagbesteding. Door de opzet 

van het project hebben ouders een veel directere invloed en sturing op de zorg. Met 

elkaar bepalen we het hoe, wat en waar. Meer informatie vind je op 

www.stichtingpuzzelstuk.nl Puzzelstuk heeft ook een Facebook pagina: “Stichting 

Puzzelstuk”. Geef de pagina een like en je blijft op de hoogte van de ontwikkelingen. Op 

www.desleutels.nl/onze-projecten/project/item/5 kun je de tekeningen van de woning 

vinden. De oplevering staat gepland voor 1 januari 2022. Wil je weten of Puzzelstuk 

wellicht een toekomstige woonplek voor jouw kind zou kunnen zijn? Neem contact op 

met Esther Karsch via 06 – 29250284 of email stichtingpuzzelstuk@gmail.com Zij vertelt 

je graag meer over Puzzelstuk. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stichtingpuzzelstuk.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1VdoesuUYtRmzc3iD65eTo-UtoYG8nlu84wAtihPyiA7drTAWeyMDypuE&h=AT0z1wtKOeCsy7ZgXLYVlplCuGKq7FBLtM5WvTIyxS-iWAZBMhUUJ-Pc3vrtueY-sEEuDuV7hyC1xDuhqrZk5yfEz3WNPTanyUknaKS-XSxFkhTiLD5hKSXeE0ehjdlZMdCT4Q
http://www.desleutels.nl/onze-projecten/project/item/5?fbclid=IwAR2ZjB10BIX2x5v5rYTcrnep8kBzGNJkglm_QgzGb1-XWMqix3UTQN3CXnw
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