
 

Nieuwsbrief vso De Keerkring – oktober 2021 
 
Nieuwsbrief 
U ontvangt vóór een vakantie van minimaal een week een nieuwsbrief met informatie over de school. Deze 
nieuwsbrief verzenden wij via de klassenmail of Parro. Ouders die geen email of Parro hebben, ontvangen de 
nieuwsbrief op papier. 
 
Start van een nieuw schooljaar 
Wat was het fijn om het nieuwe schooljaar te beginnen zonder mondkapjes, looprichtingen en het afstand houden 
tot elkaar. De start werd extra speciaal door de in de zomervakantie fris geverfde (in)gangen. Daarbij geeft het 
nieuwe meubilair in de aula de school een passende voortgezet onderwijs uitstraling. Er is veel opgeruimd waardoor 
er meer overzicht, rust en gevoel van ruimte is. De aankleding is nog niet helemaal klaar. Zo komen o.a. op de muren 
mooie foto’s van de leerlingen te hangen. We hopen dat u tijdens de ouder(en leerling) gesprekken verrast zult 
worden door de nieuwe look.    
 

Activiteiten 

Ouderklankbordavond  
Op woensdag 17 november 2021 organiseren we van 20.00u tot max. 21.30u een ouderklankbordavond. Vóór 
corona vonden er op vso De Keerkring regelmatig thema koffieochtenden plaats. Een groepje ouders kwam samen 
en besprak en bediscussieerde een onderwerp. Met de ouderklankbord ontmoeting willen we ouders mee laten 
denken en praten over vso De Keerkring en wil de school gerichter mee denken en praten met de ouders. Door het 
in de avond te organiseren hopen we op een grote opkomst. Het eerste thema zal gaan over ouderparticipatie. 
Tijdens de avond willen we met elkaar de thema’s bepalen die later aan de orde komen. We hopen op een grote 
opkomst! 
Astrid Kraaijenbrink (moeder Marlies) 
Miranda Gorissen (afdelingsdirecteur) 
 
The Next Step 
Helaas gaat de Next Step dit schooljaar niet door. De organisatie wil dat de Next Step voor alle ouders en leerlingen 
toegankelijk is en dat is met de huidige regelgeving niet mogelijk. 
De volgende Next Step zal plaatsvinden op 10 november 2022 
We gaan er van uit dat het dan (hopelijk) wel mogelijk is! 
 

The Next Step is een beurs waarop u zich als ouder/verzorger samen met uw zoon/dochter kunt 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.  

 
BeweegWijs en HalloMuziek 
Net als vorig schooljaar geven drie enthousiaste muziekdocenten van HalloMuziek (een externe organisatie) 
aantrekkelijk, afwisselend muziekonderwijs op maat voor onze leerlingen. De leerlingen van de VSO1 groepen krijgen 
djembé les en zang, gitaarles en zang is voor de 2 groepen en de leerlingen van de 3 groepen kunnen kiezen voor 
muziekles (zang en instrumenten, in de vorm van een bandje) tijdens de keuze vakken.  
 

 



   
 

Oudergesprekken met de leerlingen! 

Op donderdag 14 en maandag 25 oktober 2021 vinden de jaarlijkse oudergesprekken plaats. Anders dan voorgaande 

jaren worden nu ook alle leerlingen bij deze gesprekken uitgenodigd. U en uw kind zullen o.a. geïnformeerd worden 

en mee praten over de doelen van dit schooljaar. 

 

Onderwijs 

Stamgroepen 

VSO A 

De leerlingen van VSO A zijn de afgelopen vrijdagmiddagen, nu het nog een beetje mooi weer was, naar buiten 

gegaan. Op het rooster staat natuur, dus we lopen regelmatig door het park op zoek naar o.a. herfstspulletjes. We 

gingen naar geitenboerderij het Geertje en we deden een verkeersles; op zoek naar verkeersborden in de wijk.  Wat 

leren onze leerlingen hier veel van! En wat hebben we een plezier met elkaar. We hopen dat we heel veel dagen 

naar buiten kunnen om daar te gaan leren! 

 

    

VSO1b 

 

Leest u even 

mee? 

We hebben dit 

jaar een groep 

van tien mooie, 

unieke leerlingen 

Waarvan er drie 

nog vorig jaar 

naar het SO 

gingen. 

Tijdens de zomervakantie heeft 
het team van vso De Keerkring 
een  opfris studieochtend 
Beweegwijs gehad. Vol inspiratie 
stimuleren weer iedere pauze 
twee teamleden als 
beweegcoaches de leerlingen tot 
bewegen en samenspel! 
 



Om elkaar goed te leren kennen zijn we de eerste week leuke dingen gaan doen om even te wennen. 

De eerste dag was best wel spannend. De school was letterlijk veranderd. Mooie gekleurde muren en 

de inrichting van de klas, was niet zoals deze vorig jaar was. 

De tweede dag stond in het teken van praktijkles. En gezellig lunchen op school; dat was een succes. 

Dag drie zijn we naar de Weidemolen geweest en dat was een feest. Leuke spellen en activiteiten en 

een pizza toe. Na die ochtend waren we best moe. Die week hebben we ook met de 

praktijkdocenten kennisgemaakt en hebben we ons bij alle praktijkvakken goed vermaakt. Vrijdag 

mochten we nog lekker jumpen bij Jump XL. Nou, dat lukte de meesten wel. 

Na de eerste leuke week zijn we langzaam aan het werk gegaan en is er in de tussentijd veel gedaan. 

Elke dag maken we sommen, oefenen we met cijfers 

en tellen. Dat lukt heel goed, kan ik u vertellen. Ook 

lezen we elke dag, oefenen we met taal en schrijven 

Ja, in 1B willen we voorlopig wel blijven. Elke 

stamdag werken we op de Ipad met taal en rekenen, 

maar ook vinden we het leuk om te knutselen of 

tekenen. Naast al die dingen oefenen we ook onze 

sociale vaardigheden. Waar we best veel tijd aan 

besteden.  

Tussen het werken door hebben we ook plezier en 

lol. Zo is eigenlijk elke dag het programma wel vol.  

 

 

 



VSO2b 

Dit schooljaar is 2B een gezellig mannenclubje. Zo hard als dat er gewerkt wordt, hebben ze ook 

plezier. Zo ook bij de muziekles. Meester Maud begon het schooljaar met een lied over de 

zomervakantie en het mooie weer. Nu de blaadjes beginnen met vallen had Morten het idee om het 

lied te veranderen in een herfstvakantie editie. Maud heeft het lied veranderd;  

Die heerlijke herfstvakantie komt er aan 

Da doe ron ron ron, da doe ron ron 

De school die gaat dan sluiten dus wij moeten 

gaan 

Da doe ron ron ron da doe ron ron 

Ooooh vakantie tijd, 

Zoveel vrije tijd 

De ‘blaadren’ gaan dan vallen op de grond 

Da doe ron ron ron da doe ron ron (5X) 

 

Met een lach op het gezicht wordt er 

gezongen.  

 

VSO2c 

In september waren we op bezoek bij museum de Voorde in het stadshart.  

De interactieve tentoonstelling ging over superhelden, stiletto's en spierballen. Wie is stoer? Wat is 

stoer? En hoe komen we aan die mening? We mochten het ook oneens zijn binnen onze groepjes. Er 

ontstonden mooie gesprekken over dingen die we raar of gewoon vinden. De leerlingen hebben 

geleerd wat stoer betekent in allerlei talen en hebben gesproken over helden en heldendaden.  

 

 

 

 

 



VSO3b 

Bij het cursus vak "Op jezelf " zijn de leerlingen van 3b bezig geweest met het leren van het opmaken 

van een bed. Een bed opmaken is nog best lastig. Wat heb je nodig en waar begin je? We blijven dit 

nog even oefenen, want oefening baart tenslotte kunst.  

Met "Op jezelf" zijn we ook bezig met de leskisten van schatbewaarder. Op de foto hieronder zie je 

dat de leerlingen bezig zijn met hun ontbijt samenstellen. 

 

 

        

  

Praktijk 

Nieuw nieuw nieuw 
Bij de praktijk zitten we niet stil als het gaat om de ontwikkeling van de boekjes van duurzaam 

begeleiden en beoordelen. Om het voor iedereen duidelijker te maken waar de leerling aan werkt 

hebben we de boekjes aangepast en vernieuwd. 

Er zijn nu boekjes voor dagbesteding en boekjes voor arbeid. Voor de leerlingen die op de leerroutes 

zitten die horen bij dagbesteding is het boekje kleiner geworden waardoor de leerling meer overzicht 

heeft en ook ziet dat er steeds meer doelen worden behaald en er niet heel veel open blijven staan. 

Het boekje voor de leerlingen die in de leerroutes zitten die bij beschut werk of arbeid horen zijn de 

doelen hetzelfde gebleven. 

We hebben de doelen in verschillende kleuren neergezet. Zo heeft elke leerroute zijn eigen kleur. 

De zwarte doelen zijn voor leerroute 2, de rode doelen zijn voor leerroute 3 en de blauwe doelen zijn 

voor leerroute 4. 

De leerroute op het praktische functioneren in het OPP wordt als leidraad genomen voor de 

leerroute tijden de praktijkvakken. 

 
Mijn SoVa 

Tijdens de lessen Mijn SoVa oefenen we in rollenspellen om sociaal vaardiger te worden. De basis van de training ligt in het 

doen van rollenspellen. In VSO 1 zullen de vaardigheden geoefend worden met voorbeelden vanuit school. In VSO 2 en 3 

zullen de vaardigheden steeds meer gaan over wonen en werk. Je moet hierbij denken aan vaardigheden die gaan van 

begroeten en kennis maken tot het aangeven of klagen bij je leiding/leidinggevende. Mijn SoVa wordt aan alle leerroutes 

aangeboden. 

 

 

Bij het cursus vak "Creatief " zijn de 

leerlingen van 3b bezig om een 

schatkist te maken. Het is de 

bedoeling dat de leerlingen de 

leermomenten van dit jaar allemaal 

kunnen bewaren in de zelfgemaakte 

schatkist. 

De leerlingen zijn erg enthousiast en 

hebben al vele ideeën bedacht die in 

de schatkist bewaard kunnen. 

worden.  

 



Mijn WeVa 

Tijdens de lessen Mijn WeVa worden de werknemersvaardigheden getraind. Elk onderwerp zal worden geïntroduceerd met 

een rollenspel. Als de leerlingen het rollenspel op een goede manier hebben uitgevoerd, volgen er verschillende vragen. De 

leerlingen denken na over hun antwoord (doe ik wel/niet, vind ik belangrijk/niet belangrijk). De leerlingen praten met hulp 

van de leerkracht over hun verschillen. Op deze manier leren de leerlingen van de leerkracht, maar ook van elkaar welke 

werknemersvaardigheden passen bij een werkplek. Mijn WeVa wordt aangeboden aan leerroute 2 t/m 4. 

Mijn Werk 

Tijdens de lessen mijn werk worden er verschillende werkvelden bekeken. In het begin gaat het vooral over de 

praktijkvakken op school. Later gaat het ook over de mogelijke werkplekken voor de toekomst. Hierbij wordt ingegaan op 

mogelijke werkplekken in de omgeving maar ook over de mogelijkheden die jij zelf hebt. Mijn Weva wordt gegeven aan 

leerroute 2 t/m 4. 

 

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 

Tijdens de periode van de zomer- tot de herfstvakantie hebben we de ouders/ verzorgers van één 

klas helaas moeten vragen hun kind een dag thuis te houden i.v.m. het gebrek aan een invalkracht.  

Hier werd heel goed op gereageerd. Alsnog dank daarvoor. Ook de komende tijd kan het gebeuren 

dat we u moeten vragen vanwege gebrek aan inval indien mogelijk uw kind thuis te houden. Houd u 

daarom aan het begin van de dag Parro goed in de gaten a.u.b. 

 

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 
Kijkt u op de jaarkalender voor de verschillende data waarop de MR vergaderingen zullen plaats 
vinden. 
 

Belangrijke data 

Maandag 18 tot en met vrijdag 22 oktober 2021 herfstvakantie 
Maandag 25 oktober 2021    schoolfotograaf 
Donderdag 11 november 2021    studiedagmiddag, leerlingen vanaf 12:45 vrij 
Vrijdag 19 november 2021      schoolfeest 
Maandag 20 december 2021    kerstviering op school 
Vrijdag 24 december 2021      studiedag, leerlingen vrij 
Maandag 27 december 2021    start kerstvakantie 
 

Tot slot 

Na een intensieve periode waarin de leerlingen hard gewerkt hebben, wensen we iedereen een 

ontspannende vakantie toe, met mooi zonnig herfstweer! 

 

Het team van vso De Keerkring 

 

 

mailto:mr@keerkring.net


Informatie van buiten de school 

Vacature: Chauffeur leerlingenvervoer 10-20 uur per schoolweek  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Dagelijks worden er veel kinderen, waaronder wellicht uw kind, naar en van school gebracht via de 
dienstverlening van Noot personenvervoer. Om dit werk goed te kunnen blijven uitvoeren zoekt 
Noot personenvervoer nieuwe collega’s als chauffeur leerlingenvervoer voor 15-20 uur per week. 
Een ideale baan voor huismoeders-/vaders, gepensioneerden of een ieder die graag een grote 
waardering voor zijn werk wil krijgen.  
 
Een chauffeur leerlingenvervoer rijdt van maandag tot en met vrijdag zijn of haar vaste route. In de 
ochtend gebeurt dit van 07:00 tot 09:00 uur en in de middag van 14:00 tot 16:15 uur. Dit is 
afhankelijk van de lengte van de route en de schooltijden. De leerlingen worden thuis opgehaald en 
afgezet. Chauffeurs hebben een eigen Noot-busje bij huis staan. De routes starten en eindigen dus 
thuis voor de deur van de chauffeur.  
 
Opleiding  
Alle taxichauffeurs moeten in het bezit zijn van een geldige chauffeurskaart. Dit is de bevoegdheid 
om als beroeps personen te mogen vervoeren. Noot personenvervoer heeft zelf een leerwerk-traject 
ontwikkeld om nieuwe chauffeurs op te leiden. De opleiding wordt intern verzorgt zodat chauffeurs 
goed voorbereid bij het CBR de examens kunnen afleggen. Noot personenvervoer draagt de kosten 
voor de opleiding.  
 
Meer weten?  
Lijkt het u of iemand uit uw omgeving leuk om aan de slag te gaan als chauffeur leerlingenvervoer? 
Indien gewenst is het bespreekbaar dat u onder andere uw eigen kind vervoert als hij/zij van het 
leerlingenvervoer gebruik maakt. Neem vrijblijvend contact op met Lukas Bennink, recruiter bij Noot 
personenvervoer. Mail naar werving@noot.nl of bel 06-41623946 

 


