Nieuwsbrief VSO De Keerkring – februari 2021
Afscheid van een bijzonder fijne school
Hoe komt het dat ik van 2012 tot nu, elke dag, na 70 kilometer in de file te hebben gestaan , nog
geen dag chagrijnig de school in kwam lopen? Het is goed om daar even bij stil te staan.
Ten eerste: het speciaal onderwijs was totaal nieuw voor me. Na VMBO, HAVO/VWO, islamitischen vrije school onderwijs prachtig natuurlijk om weer eens iets heel nieuws te leren. Dank aan
collega’s en ouders die het nodige begrip en geduld met mij hadden en dank aan de leerlingen die
het accepteerden dat ik bijvoorbeeld nog geen hand ondersteunende gebarentaal kende.
Ten tweede: een kleine dertig jaar in het voortgezet onderwijs bracht mij geen groep collega’s die
zo voor elkaar door het vuur gaat, elkaar stimuleert en elkaar ook weer opvangt, als dat ik hier op
het SO en het VSO van De Keerkring tegen kwam. Nog nooit gaf ik leiding in een school waarin
echt alle medewerkers, van assistent-conciërge tot adjunct directeur, zo gemotiveerd waren om
hun leerlingen elke dag weer verder te brengen, onder het motto; elke middag van elke dag is elke
leerling weer wat slimmer, wat vaardiger, wat zelfstandiger, of gewoon wat vrolijker dan hij of zij
die morgen begon.
En ten derde, want alle goeds komt in drie, je kan met onze leerlingen ook niet chagrijnig worden.
Wat je gisteren of een week geleden ook met ze had, je krijgt elke dag weer een nieuwe kans om
het beter te doen. Hoe mooi om met deze prachtige leerlingen op je netvlies je carrière te mogen
beëindigen. Dus met name leerlingen: bedankt voor deze mooie jaren.
Wilmar

Alweer ruim twee maanden is vso De Keerkring alleen geopend voor leerlingen die in de
noodopvang zitten. Het grootste deel van onze leerlingen komt juist graag naar school. Ze
leren vaak door voordoen, samendoen en zelf doen. Ze missen hun klasgenoten, de
leerkrachten en de structuur. Daarbij is het enorm belastend voor de ouders/ verzorgers om
hun kinderen thuis te begeleiden bij het onderwijs en de resterende tijd die ook nog
ingevuld moet worden. We hebben veel respect en waardering voor uw inzet!
Ook al hebben wij ons uiterste best gedaan het afstandsonderwijs zo goed mogelijk vorm te
geven en de noodopvang ruimhartig te vullen, het blijft behelpen! We duimen dat we na de
voorjaarsvakantie weer open mogen. Dat zal ‘op anderhalve’ meter moeten en dat betekent
dat de leerlingen 2 ½ tot 3 dagen per week naar school kunnen. Zo snel mogelijk na de
persconferentie van dinsdag 23 februari zullen we u informeren over de situatie vanaf
maandag 1 maart. Houd u Parro in de gaten!
Inmiddels hebben we een subsidie aangevraagd, zodat wij (als de subsidie wordt toe gekend)
extra ondersteuning kunnen inkopen ter intensivering van het onderwijs. Ook zullen wij als
blijkt dat de leerlingen vanwege de corona crisis achter blijven op hun leerroute, bij het
samenwerkingsverband verlenging van de leertijd aanvragen.

Informatie
Mercedes Benz Vito!!!
Dankzij een subsidie voor arbeidstoeleiding van onze leerlingen uit het Europees sociaal Fonds,
schaffen wij begin maart een 9-persoons leerlingen bus aan.
De bus wordt ingezet om de overstap voor de leerlingen van school naar een plek in de samenleving
te vergemakkelijken. We gaan dus bijvoorbeeld meer praktijkonderwijs geven op die locaties buiten
de school waar onze leerlingen later terecht komen.
Omdat het wel jammer is dat we met deze aanschaf in een keer
onze subsidie opgebruikt hebben, zijn we een samenwerking
aangegaan met FondsenNed, een bedrijf bij Roermond dat zich
bezig houdt met
sponsoringsprojecten voor
scholen, zorginstellingen, etc.
Dus als iemand een idee heeft wie
geïnteresseerd is in een reclame
bestickering van onze nieuwe schoolbus (tegen eenmalige betaling
uiteraard), kan zich wenden tot:
FondsenNed
Louis Eijssenweg 5
6049 CD Herten
06-50620991
Op die manier krijgen wij weer wat geld terug van onze aanschaf!!!!
Social Media in coronatijd....en daarna!!
Vso de Keerkring is sinds de eerste lock down steeds actiever op social media. Een aantal ouders en
(oud) leerlingen heeft onze Instagram pagina al gevonden. ( vsodekeerkringzoetermeer ) Ook zijn we
druk om op een goede, avg-verstandige manier, een facebookpagina te activeren (Vso De Keerkring
Zoetermeer). Bedoeld voor iedereen die betrokken is bij De Keerkring. Een paar kleine voorbeelden
van wat we al hebben gedeeld op Instagram:
Leuke dingen om over na te denken, naar te kijken of om te doen.

The Masked Storyteller.....
Wie o wie zaten er achter deze maskers....?

Wil je meekijken.... Instagram: vsodekeerkringzoetermeer
En zeer binnenkort....facebook: Vso De Keerkring Zoetermeer
Activiteiten
Beweeg Wijs
Op school maken wij gebruik van Beweeg Wijs. Tijdens de pauze
stimuleren wij beweging in spelvorm. Nu we thuis zijn bewegen we
minder. Beweeg Wijs heeft daar iets op gevonden. Op de website van Beweeg Wijs staan video’s met
uitleg over spellen die thuis gedaan kunnen worden. Neem er eens een kijkje op: beweegwijs.nl
onder het kopje video’s voor thuis of op: https://vimeo.com/user110080833.
Veel speel- en sportplezier!
De Noodopvang
Bij de noodopvang zijn we druk bezig om iedereen een leuke dag te geven. Bovendien proberen we
ook nog wat te leren! Elke dag zijn er andere leerlingen en ook elke dag zijn er andere juffen en
meesters om mee te werken. Dat is soms wel een beetje lastig, maar de meeste leerlingen die
gebruik maken van de noodopvang zijn er snel aan gewend.
We werken met ontwikkelingsmaterialen variërend van puzzels tot lego, we volgen Teams lessen als
die er zijn, we voeren taken uit als was vouwen, schoonmaken en plantjes water geven, we werken
aan Gynzy of Squla op de mooie Ipads en we doen af en toe een spelletje.
Als Jesse er is maken we in kleine groepjes gebruik van de gymzaal, als Nelleke er is geeft ze af en toe
een yoga lesje en als Brenda er is kunnen we zeker aan een knutselopdracht werken.
Dit uiltje is zo een knutselopdracht. Voordat we die gingen maken hebben we eerst een aflevering
van school tv gekeken over uilen. Daarna mochten we met krantensnippers en wc-papier een echte
sneeuw uil knutselen. Ze hangen op het raam in het lokaal van 1 B. En het allerleukste is dat ze nu
met alle sneeuw buiten, aan de andere kant van het raam extra mooi tot hun recht komen!

Onderwijs
Werken in de Winkel
Jeetje, wat is dat toch wennen: Werken aan dit praktijkvak, op afstand. We hebben de afgelopen
weken geoefend met data, was vouwen en geld rekenen. Hieronder zien jullie de toegestuurde foto’s
van Marlies, Lisa en Reshanoël. Artikelen moesten op data gezet worden en de andere week moest
een boodschappenlijstje gemaakt worden voor een avondmaaltijd van max €12,50.
Ook de andere leerlingen hebben hard gewerkt, goed gedaan!
Hopelijk zien we elkaar snel weer in levende lijven.

Techniek
Het is de afgelopen weken best wel aanpassen geweest voor ons allemaal. Online les krijgen in
techniek is toch echt wel heel anders dan lekker bezig zijn met zagen, schuren, timmeren en boren in
het technieklokaal.
Elke week was het weer een uitdaging om leuke, uitdagende opdrachten te verzinnen die iets met
techniek te maken hebben. Van een aantal leerlingen kreeg ik de resultaten terug gemaild. Wat is dat
altijd leuk om te zien.
De eerste week gingen de leerlingen aan de slag met statische elektriciteit. Wat
zou er gebeuren wanneer je een statisch gemaakte ballon bij het water houdt?
Dat was wel een leuke ontdekking voor ze.
En wat doen de papierstukjes wanneer je er een statisch gemaakte ballon boven
houdt.

De tweede week kregen de leerlingen de opdracht om materiaal dat weg
werd gegooid te verzamelen. Ze moesten van recycle materiaal een rijdend
voertuig maken. Het liefst met zoveel mogelijk verschillende soorten
materialen.
Nou dat is gelukt. Wat zijn er mooie creaties gemaakt van recycle materiaal.
Vorige week werd de techniekopdracht gecombineerd met het
prachtige winterweer. Lekker naar buiten om te bouwen met
sneeuw.
De leerlingen moesten namelijk proberen een iglo te maken van
sneeuw. De grootte mochten ze zelf bepalen. Ik heb dan ook
verschillende maten terug gezien op de toegestuurde foto.
Toch leuk om schoolwerk te kunnen combineren met buiten zijn.
Geniet van jullie vakantie en hopelijk tot snel in de klas. Dan
kunnen we weer gaan zagen, schuren, timmeren en boren.
Mirjam
Afstandsonderwijs
2C hoefde tijdens de thuiswerk periode niet stil te zitten. Elke dinsdag en donderdag werden er
lessen gegeven over burgerschap, legenda’s ,tabellen, positieschema’s, voegwoorden en leuke
quizzen met dank aan juf Martine.

plaatjes quiz

VSO1c
Hallo allemaal, wat een bijzondere tijd is dit hè… Corona in de
wereld en de hele wereld lijkt een beetje ‘stil’ te staan!!
Sommige mensen zijn bang, anderen vinden het allemaal maar
onzin…
Wat je ook denkt of er van vindt, we moeten het er mee doen!!
Zo ook de Keerkring. Wij moeten toegeven het is echt niet
makkelijk allemaal, maar wat zijn wij trots op jullie!!! De
leerlingen van VSO1C werken keihard online en aan hun
papieren huiswerk als dit online niet gaat.
Via Teams volgen de meeste leerlingen lessen online. Van stamonderwijs (rekenen, taal, spelletjes)
tot de lessen praktijk. Super om te zien en horen hoe enthousiast sommigen hiermee bezig zijn!
Op Teams heeft 1C ook huiswerk. Dit zijn opdrachten in Word of quizen in Forms. De leerlingen
kunnen punten verdienen en er is al een top 3!! Anouk staat met 210,5 punten op plaats 1, op plaats
2 staat Jonatan met 165 punten en Christian heeft plaats 3 met 158 punten. Nuhan heeft er al 100 en
Ayden, Jop, Abdu, Deston, Elif en Marescha gaan ook super!!! De andere leerlingen werken niet
zoveel aan deze huiswerkopdrachten, maar misschien komt dat nog.
Twee leerlingen uit de klas hebben zelf als huiswerkopdracht ook een stukje geschreven voor de
nieuwsbrief. Deze kun je hieronder lezen!!!

Thuisles tijdens corona:
Het was eerst heeeeeeel saai want ik had heel makkelijk werk. Maar toen
had de juf moeilijker werk gemaakt en dat was best leuk. We hadden ook
meer teams opdrachten das was ook leuk maar ook best wel veel. Ik kon
ook weer iedereen zien en dat was lang geleden terwijl ik teams niet zo
leuk vind deed ik het als nog want ik val telkens bijna in slaap. Nee ik ga
niet laat naar bed hahaha. Ook van de praktijk juffen waren de opdrachten
super leuk! Zoals bouw een iglo van sneeuw, ik kon er zelfs in zitten en ook
maak een kantoor schoon, ik heb geen kantoor maar mijn kamer blinkt
weer. Er was ook nog de opdracht kook je lieveling recept. Toen heb ik
pindarotsjes, eierkoeken en lasagna helemaal alleen gemaakt. Dat was ook
allemaal super leuk om te doen. Ik vind thuis werken super leuk! Want ik heb ook genoeg zusjes en
een broer om mee te spelen. En genoeg leuke opdrachten om te doen. En ik heb ook hoop nieuwe
dingen geleerd. Zoals deel sommen, en ook nog cijferen, dat was super leuk om leren. Bedankt juffen
voor alle werk. Ik geef thuis werken een dikken vette………. 10+!!!!!!!!!!
Groetjes Anouk

Dit schrijft Jop: ‘nou ik vind deze tijd leuk maar ook dan weer niet. Omdat ik niet altijd naar school en
met mijn vrienden kon spelen maar het was wel leuk om thuis te zijn voor de rust. Ik heb ook geleerd
door mijn broertje Sil om te schaken dat was heel leuk. In teams werken was de eerste week een
beetje lastig maar nu heb ik het onder de knie en het is heel erg handig en ik heb het gevoel dat ik op
school zit. En over het huiswerk heb ik niet veel te zeggen behalve dat het soms een beetje te simpel
maar soms ook een beetje moeilijk was. Voor mij is de Coronatijd een paar plussen en minnen maar
meerderdeel een plus😄
(Online) les in vso3c
Helaas, de afgelopen weken konden we niet naar school.
Door de lock down moeten we allemaal thuis blijven. Dit
betekent dat de leerlingen elkaar niet op school kunnen
ontmoeten. Gelukkig zien we elkaar wel regelmatig.
Vanuit huis volgen de meeste leerlingen de lessen via
Teams, behalve als ze op stage
zijn of door andere redenen
niet kunnen aansluiten bij de les. Op dinsdag- en donderdagochtend om
10 uur is de eerste les. Vaak doen we dan een uitleg of instructie les. Om
13 uur hebben we dan nog
een les, maar die is vrijwillig. Dan doen we meestal een
quiz. Sinds een aantal weken is de Kahoot! favoriet.
Fanatiek doet iedereen zijn of haar best om te winnen.
We zijn blij dat we elkaar op deze manier nog kunnen
spreken en zien, maar toch hopen we dat het snel
voorbij is. Natuurlijk mopperen we wel eens als we
naar school moeten, maar het is toch het fijnst als we
elkaar “gewoon” kunnen zien en spreken.
Vsoa in coronatijd
Wat een lastige tijd is dit voor alle leerlingen en voor ons. Om te proberen het toch nog een beetje
leuk te houden en het contact onderling te bewaren hebben we ons best gedaan om wat leuke
dingen te verzinnen. Hierbij een impressie van wat wij toch kleine lichtpuntjes vinden in deze
vreemde schooltijd.
Zo hebben we via Teams bingo gespeeld waarbij de leerlingen thuis op hun bingokaart
gebruiksvoorwerpen moesten aankruisen, nadat ze deze óók nog in huis moesten opzoeken en aan
ons moesten tonen voor de camera. Heerlijk chaos op het scherm door allemaal leerlingen die
opsprongen om alle spulletjes te gaan zoeken in huis...
We hebben tijdens de sneeuwperiode allemaal leuke foto's ontvangen waar we de laatste paar
weken op maandag een PowerPoint presentatie van hebben gemaakt om te bekijken thuis.
En ook hebben we zogenaamde "voortuinbezoekjes" afgelegd bij de leerlingen om elkaar nog even
persoonlijk te zien en te spreken en veel filmpjes gedeeld.

.
Zolang het duurt blijven we uiteraard ons best doen om steeds opnieuw leuke dingen te verzinnen,
maar we gaan er stiekem van uit dat we elkaar na de voorjaarsvakantie weer persoonlijk in de ogen
kunnen kijken om al die leuke dingen gewoon weer op school te gaan opstarten.
Voor nu wensen we iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie met hopelijk ook wat voorjaars z🌞n!!
Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ Ouderactiviteiten
Stichting Ouders van de Keerkring
Zoals u wellicht zult weten beheert de Stichting Ouders van de Keerkring alle bijdragen die u voor
(buiten) schoolse activiteiten betaalt. We hebben het dan over de:





Vrijwillige ouderbijdrage
Introductieweek (alleen voor VSO 1)
Schoolreisje
Werkweek (alleen voor VSO 3 en VSO 123 A)

Aan het begin van dit schooljaar hebben wij u gevraagd om de vrijwillige bijdrage, ondanks corona,
toch over te maken. Fijn om te zien dat een aantal van u hier alvast gehoor aan gegeven heeft. Zodra
het weer kan gaan we zeker een knalfuif geven!! Mocht het dit schooljaar onverhoopt nog niet
kunnen dan zullen we uiteraard naar deze betalingen kijken.
Dan hebben wij helaas voor de 2e keer, vanwege corona, de werkweek moeten verschuiven naar
volgend schooljaar.
Dit betekent dat wij de reeds betaalde werkweekbijdragen van ouders/verzorgers van
schoolverlaters de afgelopen week hebben gerestitueerd. Heeft u hier nog vragen over? Mail dan
naar:
StichtingOuders@keerkring.net of naar
astridjongejan@resonansonderwijs.nl
Of bel vóór of na schooltijd 079-3410536
Met vriendelijke groet,
R. Braat (penningmeester)
Astrid Jongejan (onderwijsbegeleider)

Medezeggenschapsraad/ Ouderraad

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Het jaarverslag en de notulen van de Medezeggenschapsraad kunt u vinden op de website.
Zaken als ouderparticipatie, het school- en jaarplan en maatregelen rond corona hebben
o.a. op de agenda gestaan.
De MR is nog steeds op zoek naar een nieuw lid, die samen met een lid van het
schoolteam van De Keerkring participeert binnen de GMR. Dit is de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van Resonans. De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging
van ouders en leerkrachten van de zes scholen die zijn aangesloten bij Resonans.
Een nieuw lid neemt in beginsel zitting voor een periode van drie jaar.
De GMR vergadert gemiddeld 7- 8 keer per schooljaar. Femke van Wijk zit namens de
personeelsgeleding in de GMR. Wilt u a.u.b. serieus in overweging nemen of dit iets voor u is?? U
mag het ook gerust een keer uitproberen, zodat u beter weet waarom het gaat!

Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden via mr@keerkring.net of met behulp van het
aanmeldformulier. Het formulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind (in een
envelop geadresseerd aan de medezeggenschapsraad).
Heeft u vragen aan de MR of wilt u informatie, dan kunt u altijd terecht bij de leden van de
MR of mailen naar mr@keerkring.net
De MR bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Marieke Hagels ( vso, voorzitter) - Marlies van Kapel (vso) - Tobias Thoen (so)
Personeelsgeleding:
Wilma Adriaanse - Gilian van der Horst - Davine Stoffer
De volgende MR vergadering staan gepland op:
Dinsdag 16 februari 2021
Donderdag 25 maart 2021
Maandag 17 mei 2021
Dinsdag 22 juni 2021

Personeel
Na de voorjaarsvakantie staan verschillende personeelsveranderingen gepland. De belangrijkste en
meest ingrijpende is het afscheid van Wilmar Spies. Hij zal vanaf donderdag 4 maart 2021 gaan
genieten van zijn pensioen. Aan het begin van deze nieuwsbrief schrijft hij er zelf over. Wilmar heeft
enorm veel energie en tijd in De Keerkring gestoken. Eerst als directeur van zowel het so als het vso,
later toen de stichting Responz fuseerde tot Resonans, samen met Miranda als teamleider/
afdelingsdirecteur vso. Veel veranderingen en vernieuwingen zijn dankzij zijn voortvarend handelen
tot stand gekomen. De laatste mijlpaal die dankzij zijn inzet gerealiseerd is, is de aanschaf van een
bus waarmee we zelf leerlingen naar hun leerwerkplek of stage kunnen vervoeren. We bedanken
Wilmar voor zijn inzet en betrokkenheid. Hij zal zeker niet achter de geraniums gaan zitten! Het
‘officiële’ afscheid zal pas later tegen de zomervakantie worden ‘gevierd’.
Wilmar wordt opgevolgd door Simone van Rijn. Zij is nu intern begeleider op so De Korte Vlietschool.
Zij zal naast Miranda een leer- werkplek voor afdelingsdirecteur invullen. Beiden zullen ondersteund
worden door Maresha van Zanten. Zij is de management assistent vanaf 1 maart.
Tot slot is er een nieuwe leerkracht aangenomen; Joris Heuer. Hij gaat praktijkonderwijs horeca
geven. Zonder te willen discrimineren, wil ik toch onthullen dat we blij zijn weer een man in ons team
te mogen verwelkomen.
Belangrijke data
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 voorjaarsvakantie
Donderdag 4 maart en maandag 8 maart 2021 oudergesprekken
De oudergesprekken die na de voorjaarsvakantie gepland staan, zullen in verband met de
beperkende maatregelen rond corona via Teams plaats vinden.
Woensdag 14 april Thema informatieavond
Wij hebben een zeer interessante spreker over moeilijk verstaanbaar gedrag uitgenodigd, maar of het
door kan gaan en hoe…..…..? Waarschijnlijk zullen we de datum verzetten.
Vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april 2021 Paasweekend
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 mei vakantie
Tot slot

Help

Help

Help

Help

Is er een ouder met een bestelbusje of een karretje achter de auto die samen met conciërge Martin
grof vuil wil weg brengen? Het gaat om één rit en de dag of het tijdstip kan in overleg.

Wij wensen iedereen een gezonde, vrolijke en ontspannen voorjaarsvakantie!!
Het team van vso De Keerkring

Informatie van buiten

Platform VG Haaglanden
lokale en regionale belangenbehartiging
voor mensen met een verstandelijke
beperking en hun verwanten.

Nieuws van het Platform
Het Platform VG Haaglanden zet zich op regionaal en lokaal niveau in voor de belangen






van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Door het signaleren van
ontwikkelingen en knelpunten aan de orde te stellen.
We onderhouden een netwerk van betrokkenen en geïnteresseerden.
We beleggen ontmoetingen om nieuwe ontwikkelingen, ideeën en ervaringen uit te wisselen,
informatie te verstrekken
We ontwikkelen informatiemateriaal.
…en sturen af en toe een nieuwsbrief uit.
Het Platform rekent tot zijn werkgebied: Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Wassenaar, Voorschoten, Delft, Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp
We willen meer invloed uit kunnen oefenen, en daarom zijn we op zoek naar mensen die
met ons mee willen doen. Interesse?

Als u vragen hebt naar aanleiding van de artikelen in deze Nieuwsbrief, of als u zelf
onderwerpen hebt waarover u meer wilt weten, zouden wij dat graag van u willen horen. We
nemen dan contact met u op.
Mailadres:
Postadres:
Telefoonnummer:
Website:

platformvghaaglanden@kpnmail.nl
Platform VG Haaglanden, Van Diemenstraat 196, 2518 VH Den Haag
06 22 93 87 18
http://www.oepz.nl/PFVG/wordpress/

