
 

 

Nieuwsbrief VSO De Keerkring – december 2018 
 
Nieuwsbrief 
U ontvangt vóór een vakantie van minimaal een week een nieuwsbrief met informatie over de 
school. Deze nieuwsbrief verzenden wij via de klassenmail. Ouders/ verzorgers die geen email 
hebben, ontvangen de nieuwsbrief op papier. 
 

Fusie 

Na de kerstvakantie valt De Keerkring onder Stichting Resonans. We hebben dan een tweede 
bestuurder naast Johan Taal: Iepe Roosjen.  
 
Samen met ZML De Korte Vliet in Leiden en ZML De Duinpieper/Oeverpieper/Het Duin in Noordwijk 
vormen we de sector ZML die onder leiding staat van de sectordirecteur Stijnie de Graaf. 
 
De SO-afdeling van De Keerkring valt onder de nieuwe teamleider Jasper Beguin en voor de VSO-
afdeling is Miranda Gorissen als teamleider verantwoordelijk. Wilmar Spies heeft in opdracht van de 
bestuurders de rest van schooljaar 2018/2019 een aantal taken in de school toebedeeld gekregen 
waaronder de nieuwbouw. 
 
Wat opvalt is dat Leontine Rijsdijk in bovenstaand ontbreekt. Zij is helaas als leidinggevende terug 
moeten treden vanwege de disbalans tussen haar grote takenpakket en de omvang van haar 
aanstelling. De school gaat haar enorme inzet, mensgerichtheid en kennis van ons ZML-onderwijs 
node missen. 
 

De nieuwbouw 

Over de nieuwbouw van de school valt te melden dat met de vertraging in de financiële dekking van 
het project, de verhuizing van afdeling VSO naar de school aan de Carry van Bruggenhove een half 
jaar wordt uitgesteld. Afdeling VSO blijft dus tot de kerstvakantie 2019 in haar gebouw aan de 
Chaplinstrook. 
 

 Activiteiten 

Kinderpostzegels 

Dankzij de geweldige inzet van de leerlingen van VSO De Keerkring is het mooie bedrag van 1.891,75 

euro opgehaald.   

Kerstfeest 

Voor het tweede jaar waren het ouders die het kerstfeest voor het VSO bedachten, 
voorbereidden en samen met het team uitvoerden. Het thema ‘1000 en 1 kerst’ was 
inspirerend. De school was mooi in stijl versierd in de kleuren paars en zwart, aangevuld met 
goud. Het kerstdiner smaakte heerlijk met een grote verscheidenheid aan gerechten 
afkomstig uit allerlei landen. De leerlingen zagen er prachtig uit! Het disco- bal met echte dj’s 
was reuzegezellig en levendig. We bedanken alle ouders voor hun culinaire bijdragen aan het 
buffet! Het was heerlijk! 
Zonder mensen tekort te willen doen bedanken we in het bijzonder Bianca van den Berg en 
Diana Hulshorst voor hun enorme inzet!! Wat een mooie samenwerking van ouders en 
school met als doel de leerlingen een onvergetelijk kerstfeest op school te bezorgen. 



          
 
Tennis 
De groepen 1B,1C,2B en 2C hebben weer vier weken tennisles gehad bij ALTV in Zoetermeer! 
De leerlingen hadden vorig schooljaar geleerd hoe je een forehand en een backhand moet slaan. Dit 
jaar zijn we daar mee verder gegaan en hebben we ook nog de volley en serveren geleerd. Vaak 
sloten we de les af met een wedstrijdje tegen elkaar. Veel leerlingen vonden dit nog wel lastig om te 
doen! Bijna alle leerlingen hebben het super naar hun zin gehad tijdens de tennislessen. 
De ouders die de leerlingen hebben gereden van en naar ALTV enorm bedankt. 
Basketbal 
We hadden op 14 december met 3B en 3C  het jaarlijkse basketbal toernooi tegen de Horizon! Dit 
jaar kwamen we wat spelers tekort en gelukkig wilde een aantal leerlingen uit 2B en 2C ons helpen. 
Als eerste moest 3C wedstrijden spelen! Door goed samenspel en mooie doelpunten had 3C de 
eerste beker binnen gehaald. Daarna mochten de leerlingen van 2B en 2C twee wedstrijden spelen. 
Deze werden ook allebei gewonnen en zo was ook de tweede beker binnen! Als laatste moest 3B 
wedstrijden spelen. De eerste wedstrijd werd gewonnen, maar helaas verloren zij de tweede 
wedstrijd waardoor de beker naar de Horizon ging! We hebben een super gezellige en sportieve 
ochtend gehad. 

 

Beweeg Wijs op het VSO    

In de afgelopen maanden ben ik om de vrijdag op het VSO geweest om met de 
leerlingen buiten te spelen en samen met de leerkrachten en leerlingen 
manieren te vinden om het schoolplein en de pauzes leuker te maken. Beweeg 
Wijs is een steeds grotere rol gaan spelen op het schoolplein op vrijdag. Begin 
december was het dan voor het eerst zo ver. Bijna het hele schoolplein stond 
vol met activiteiten die de leerlingen konden doen. Basketbal, stoeien, kingen, 
skelterbaan, blikwerpen, wie scoort is keep, pedalo en touwtje springen! Er is 
veel te doen op het schoolplein en steeds meer leerlingen doen mee met 
Beweeg Wijs. Niets is verplicht, we hebben dan ook een ruimte gemaakt waar 
de leerlingen rustig kunnen chillen die niet mee willen doen.  
Op het moment zijn op het schoolplein vier van de vijf Beweeg Wijskleuren 
aanwezig. In januari willen we beginnen met de kleur groen, dan komt ook het 
samenwerken aanbod op het schoolplein.                                                                                                                           

 



Onderwijs 

Hallo Muziek 

Met de start van het huidige schooljaar is er ook een start gemaakt met muzieklessen op De 
Keerkring door professionele muziekdocenten.  
Zowel op het SO als op het VSO worden er twee keer per week muzieklessen verzorgd door 
Hallo Muziek. Op het VSO krijgen de leerlingen van VSO1B, VSO1C en VSOA op donderdag 
instrumentale lessen (Djembé) en op vrijdag krijgen deze groepen zangles. De lessen waren 
in het begin nog spannend, maar nu de leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en 
wat zij zelf kunnen verwachten gaan de lessen erg goed!!  
Op vrijdag 25 januari zullen de groepen een presentatie geven van hetgeen zij de afgelopen 
maanden hebben geleerd. Op de reguliere lestijd zullen de leerlingen per klas tijdens een 
open les laten horen wat zij kunnen. Komt u ook kijken?  
Te zijner tijd zult u van de leerkracht een uitnodigingsbriefje of berichtje via Parro ontvangen 
hierover!! Wij kijken allemaal uit naar een spetterende mini-show van de leerlingen!!  
Djembé les in groep VSO 1c                                                                                                                                

De afgelopen weken zijn we heel druk aan het oefenen met Djembé les. Meester Arjan leert ons 

ritmes spelen met elkaar. Het valt niet mee om allemaal precies gelijk te spelen en vooral ook 

allemaal precies op het hetzelfde moment te stoppen met spelen. Het eindresultaat moet zijn dat wij 

een basisritme blijven doorspelen terwijl hij er een melodie doorheen speelt. Best moeilijk om dan je 

eigen ritme vast te houden. Maar het gaat steeds beter! We hebben inmiddels al heel veel geleerd 

en vooral veel plezier met elkaar! 

 

        

Bericht van VSO3c 
We hebben weer zo hard gewerkt, de afgelopen periode. Gelukkig kunnen we allemaal bijna gaan 

genieten van onze Kerstvakantie, want daar zijn we wel aan toe 😊.  

De afgelopen tijd hebben we veel verschillende onderwerpen behandeld; het grootste project gaat 
over de tweede Kamer der Staten Generaal. We hebben inmiddels acht ministeries uitgeplozen 
(minister, locatie, doelen, budget) en dus nog vier te gaan in het nieuwe jaar. In juni 2019 staat er 
een bezoek gepland aan het Haagse Binnenhof. Tijdens de Geschiedenis lessen hebben we het gehad 
over John McCormick. Een Amerikaanse Soldaat die in Zoetermeer de laatste dagen van de oorlog 
meemaakte omdat hij met zijn vliegtuig neergestort was vlakbij het Geertje. Helaas heeft hij de 
oorlog niet overleefd en ligt hij begraven bij de kerk in de Dorpsstraat. Het was een mooi verhaal en 
de foto's van oud Zoetermeer lieten goed zien hoe het er vroeger uitzag in Zoetermeer. 
Een kleinere groep is aan de slag gegaan met het invullen van tabellen n.a.v. een stuk tekst om deze 
gegevens vervolgens in een grafiek te verwerken. Een lastige klus, we leren elke keer weer een 



beetje bij. We hebben afgelopen maandag genoten van een super gezellig en heerlijk kerstdiner. Er 
was meer dan genoeg te eten en daarna een fantastisch feest waar enorm veel gelachen en gedanst 
werd. Dat maakt dat we nu echt bijna kunnen zeggen: tot volgend jaar! Als de tweede helft van het 
schooljaar net zo goed wordt als de eerste helft, hoor je ons helemaal niet klagen! 
Geniet van de komende feestdagen. Een warme kerstgroet van, alle leerlingen, Patrice en Rian 
 
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. 
Ziekte en Verlof  
Wij verzoeken u dringend bij ziekte van uw kind ’s morgens tussen 8.00u en 8.30u naar 
school te bellen. Hierdoor kan, voordat de leerlingen de klas binnen komen, de leerkracht op 
de hoogte worden gesteld. 
Mocht u met redenen een dag of meerdere dagen verlof willen aanvragen, dan kunt u een 
verlof verzoek indienen bij Miranda Gorissen of een briefje voor een verzoek afhalen bij de 
secretaresse en ingevuld bij de leerkracht inleveren. Houd u er rekening mee dat het toe 
kennen van verlof verbonden is aan landelijk geldende regels. 
 

Stichting Ouders van De Keerkring / Ouderraad/ ouderactiviteiten 

Koffieochtend voor en door ouders 

Mijn naam is Astrid Kraaijenbrink en ik ben ouder van een dochter met meervoudige beperkingen. In 

de afgelopen jaren heb ik me regelmatig overbelast, eenzaam en wanhopig gevoeld. Ik denk dat het 

jullie net zo vergaat en zou hierover graag ervaringen uitwisselen. We zijn immers allemaal 

ervaringsdeskundigen. Alhoewel we geneigd zijn te denken dat we er alleen voor staan, ben ik van 

mening dat we, door het vertellen van ons verhaal, elkaar kunnen helpen in het vinden van een 

stukje rust of balans. 

De koffieochtend wordt gehouden op 23 januari a.s. in de koffiekamer van het VSO. Inloop vanaf 

8.30u. Miranda zal om 8.45u de aftrap doen waarna we tot 10.15u hebben om met elkaar in gesprek 

te gaan. Komt u ook?!  

Groeten Astrid, 06-24327093 

 

Medezeggenschapsraad 

De afgelopen periode is zowel binnen de GMR als binnen de MR veel gesproken over de fusie. Er zal 

per 1 januari 2019 ook een nieuwe GMR starten. De GMR van RESPONZ en SSOL e.o. gaan samen en 

beginnen dan met twaalf mensen. Te weten zes personeelsleden en zes ouders. Alle scholen blijven 

op deze manier vertegenwoordigd. Nieuwe statuten en regelementen zijn inmiddels opgesteld. We 

hebben het afgelopen jaar al vaker met elkaar vergaderd. We kijken er naar uit om als GMR 

Resonans te gaan beginnen.  

Binnen de MR is meerdere keren stilgestaan bij de nieuwe organisatiestructuur na de fusie. Ook de 

nieuwbouw staat elke keer op de agenda. We worden goed op de hoogte gehouden van de stand van 

zaken.  



Als MR zijn we ook betrokken geweest bij de sollicitatieprocedure van de coördinator onderwijs, 

kwaliteit & educatieve software van het VSO en later ook van het SO. Esther heeft namens de 

oudergeleding van de MR plaatsgenomen in de benoemingsadvies commissie. We bedanken Esther 

voor haar betrokkenheid! 

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor nieuwe ouders voor de MR. Hier hebben geen 

ouders op gereageerd. Marieke en Marlies hebben aangegeven graag nog een termijn plaats te 

willen nemen in de MR. We zijn hier heel blij mee. Bedankt Marieke en Marlies!  

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 volgende MR-vergaderingen staan gepland op: 
Dinsdag 5 februari 2019 
Dinsdag 19 maart 2019 
Dinsdag 16 april 2019 
 

Personeel 

Myriam Veltman- Amin, praktijkdocent techniek, is met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen 
door Evert Jan Vriezen. Evert Jan is al met pensioen, maar heeft er plezier in met enige regelmaat 
een tijdelijke klus op te pakken. Hij heeft een lange staat van dienst in het onderwijs en veel techniek 
ervaring. We zijn blij dat we met hem een goede vervanger hebben gevonden.  
Vanaf januari 2019 is Arianne den Riet coördinator onderwijs, kwaliteit & educatieve software voor 
het VSO van De Keerkring. Nu is dat Leonoor Sluyser, die wordt ingehuurd via OnderwijsAdvies. 
Leonoor blijft in januari nog een aantal weken om Arianne in te werken. Wij verwachten met Arianne 
een coördinator in huis te hebben met kennis van, ervaring met en enthousiasme voor het ZML 
onderwijs. Arianne zal op maandag en vrijdag groepsleerkracht van VSO1c blijven, voor de woensdag 
wordt gezocht naar een goede vervanger voor Arianne. 
 

Belangrijke data 

Maandag 24 december 2018    start kerstvakantie 

Maandag 7 januari 2019    eerste schooldag na de kerstvakantie 

Dinsdag 29 januari 2019   studiemiddag; alle leerlingen vanaf 12.15u 

vrij 

Donderdag 14 februari en maandag    oudergesprekken 

18 februari 2019      

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2018   voorjaarsvakantie 

 

Tot slot 

Contact 

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, goede ideeën, u bent welkom! 

Dagelijkse leiding, adjunct   Miranda Gorissen mgorissen@keerkring.net 

Intern begeleider    Femke van Wijk  FvWijk@keerkring.net 
 

 

mailto:mr@keerkring.net
mailto:mgorissen@keerkring.net


Het team van VSO De Keerkring wenst iedereen een ontspannende vakantie toe met feestelijke 

dagen. Ook wensen we iedereen veel leerzame en verrassende momenten in 2019!! Graag tot in het 

nieuwe jaar. 

 

 
 

 


