Goirle, Juli 2018

Ouderinformatiebrief
Einde schooljaar 2017-2018 en begin schooljaar 2018-2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Middels deze ouderinformatiebrief willen wij u informeren over zaken die van belang
zijn voor het einde van huidig schooljaar en voor het komende schooljaar.
Personeel
Afscheid
Aan het einde van het schooljaar nemen we op het VSO om verschillende redenen
afscheid van de volgende collega’s:














Anjo Bos, gymdocent van De Keyzer, heeft regelmatig te kampen gehad met
gezondheidsproblemen. Na lang wikken en wegen heeft hij het besluit genomen
zijn werkzaamheden als gymleerkracht op onze school neer te leggen. Zoals u
zult kunnen begrijpen was dit geen gemakkelijk besluit.
Anke Kortenhoff is jaren onze time-outbegeleider geweest en heeft nu een
uitdaging gevonden bij een andere werkgever.
Jannie Goedkoop heeft een jaar bij ons gewerkt als vaste vervangster.
Laura van Bruggen is een jaar in dienst geweest op de vrijdagen als time-out
begeleidster
Laura Michels heeft een nieuwe uitdaging gevonden en neemt na 6 jaar
onderwijsondersteuner te zijn geweest in de SK afscheid van De Keyzer.
Marc Goedheer heeft een jaar bij ons gewerkt als vakdocent wiskunde en
economie in de bovenbouw.
Rick van Beek is sinds januari 2018 in dienst als IB-er. Rick deed dit op basis van
vervanging. Rick had op 30 juni zijn laatste werkdag.
Tessa Otten was sinds maart 2018 in dienst en is tot het einde van het schooljaar
mentor geweest van de structuurklas. Tessa keert weer terug naar het
Onderwijscentrum Leijpark.
Tahir Yilmaz is een jaar lang co-mentor geweest van Havo 5.
Tijs Zwartveld heeft het afgelopen half jaar bij ons gewerkt als vaste vervanger en
wiskundedocent.
Wout Kolen heeft binnen het VSO de afgelopen jaren leerlingen begeleid die een
individuele leerroute hebben. Dit heeft hij zowel op De Keyzer als op andere
locaties gedaan. Daarvoor werkzaam op het SO. Wout gaat nu met pensioen.
Wout van Os is de afgelopen jaren onze docent Duits geweest binnen de Havostroom en met name de bovenbouw. Wout gaat met pensioen.

Wij wensen alle collega’s die afscheid gaan nemen van De Keyzer heel veel succes
in de toekomst, of het nu op een nieuwe werkplek is of dat het genieten wordt van
een welverdiend pensioen.
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In verwachting
Er zijn twee collega’s die in verwachting zijn en komend schooljaar met
zwangerschapsverlof gaan. Dit zijn Nikkie van Eeuwijk en Zoé van Kimmenade. Wij
wensen Nikkie en Zoé een fijne zwangerschap toe en alvast een fijn verlof.
Nieuwe collega’s schooljaar 2018-2019
Naast collega’s die ons gaan verlaten, hebben we ook een aantal collega’s die we
gaan verwelkomen bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Dit zijn de volgende
collega’s:
 Anita van Kempen (Opvulmentor T3B)
 Ashwin Koks (vaste vervanger en individuele leerroute)
 Ben van Schijndel (1 dag per week vervanging)
 Colinda Schraven (Mentor T3b)
 Erika Verhoeven (Co-mentor BK1)
 Jamie-Lee Luijkx (Time out en ondersteuning praktijkvakken)
 Janine van de Port (Mentor T1)











Matthijs van der Vorst (docent lichamelijke opvoeding)
Maurice van de Leur (Leraarondersteuner IO-klas en individuele leerroute)
Nathalie Beerens (Vakdocent rekenen/wiskunde)
Paul van der Schans (LIO-docent biologie)
Renée van Broekhoven (flexibele inzet)
Ryan Ijpelaar Mentor (T2A en docent geschiedenis)
Sandra van Beeck (Maatschappijleer en CKV)
Susan Hoeks (ondersteuning praktijkvakken)
Wendy Vissers (assistent structuurklas)

Wij wensen alle nieuwe collega’s heel veel succes en plezier binnen VSO De Keyzer.

Inleveren boeken / kluissleutel
De leerlingen hebben afgelopen jaar de lesboeken en een kluissleutel in bruikleen
gekregen van school. Deze worden op het einde van het schooljaar ingenomen door
de mentor en het bruikleencontract wordt afgetekend en meegegeven. Mocht er
schade zijn of materialen missen dan wordt er een brief meegegeven als
vooraankondiging van een mogelijke boete. In de zomervakantie zullen de
rekeningen verstuurd worden. Deze kunt u dus verwachten als er schade of verlies is
geconstateerd. Zijn alle boeken en de sleutel in normale staat ingeleverd, dan zult u
geen rekening ontvangen. Dit betreft alleen lesboeken. De (leer)werkboeken waar de
leerlingen in schrijven hoeven niet ingeleverd te worden.
Aan het begin van schooljaar 2018-2019 krijgt uw kind weer de boeken op bruikleen
van school voor het desbetreffende leerjaar en niveau.

Mentorverdeling
Bij het nieuwe schooljaar hoort ook een nieuwe mentorverdeling. Hieronder het
overzicht van de klassen en hun mentor. Ook is te zien in welk lokaal de klassen
zitten. In dat lokaal zal waarschijnlijk ook het kennismakingsgesprek gevoerd worden
op maandag 20 augustus.
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Patrick van Veldhoven
Jeroen van Hekke / Peggy v.d. Camp
Boudewijn de Rouw / Wendy Jansma
Martin v d Broek
Raymond de Raat / Marcia Franc
Dorothée Schoemaker

Schooltijden
schooltijden 1819
Eerste klassen
Tweede klassen
Havo leerjaar 3
Structuurklas
Basis/kader 4

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30-15.05
08.30-15.05
08.30-15.05
08.30-12.55
08.30-15.05
Leerlingen zonder
tekenen

-VMBO basis/kader/T
leerjaar 3
-Havo leerjaar 4

VMBO T
leerjaar
4

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30-15.05
08.30-15.05
08.30-15.05
08.30-14.15
08.30-12.55

Zonder
tekenen

Extra voor
leerlingen
met tekenen

Extra voor
leerlingen
die de
rekentoets
nog niet
gehaald
hebben

08.30-14.15

14.15-15.05

14.0515.05

woensdag 09.20-15.05
donderdag 08.30-14.15
08.30-12.55
vrijdag

08.30-09.20

maandag
dinsdag

Extra voor
Leerlingen T3 met
tekenen

14.15-15.05
Extra voor
leerlingen die
maatschappijleer
nog niet gehaald
hebben

08.30-15.05

08.30-09.20

14.15-15.05

Extra voor leerlingen die de
rekentoets of maatschappijleer
nog niet gehaald hebben

Havo
leerjaar
5

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30-14.15
08.30-14.15
08.30-15.05
08.30-14.15
08.30-12.55

IO klas

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-14.00

14.15-15.05

Vakantierooster
Vakanties en vrije dagen
Maandag 15 okt. 2018 t/m vrijdag 19 okt. 2018
Maandag 24 dec. 2018 t/m vrijdag 4 jan. 2019
Maandag 4 mrt. 2019 t/m vrijdag 8 mrt. 2019
Maandag 22 apr. 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
Donderdag 30 mei 2019 + vrijdag 31 mei 2019
Maandag 10 juni 2019
Maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 aug. 2019

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
2e Paasdag en aansluitend
meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Zomervakantie

Studiedagen (vrij voor leerlingen)
Dag
Maandag 3 september 2018
Donderdag 13 september 2018

Tijd
Hele dag
Vanaf 12:55 uur

Vrijdag 14 september 2018

Vanaf 12:55 uur

Maandag 8 oktober 2018
Maandag 29 oktober 2018 t/m
Vrijdag 2 november 2018
Woensdag 5 december 2018
Donderdag 20 december 2018

Hele dag
Vanaf 12:05 uur

Vrijdag 21 december 2018

Vanaf 12:55 uur

Vrijdag 25 januari 2019
Dinsdag 12 februari 2019
Maandag 18 maart 2019 t/m
vrijdag 22 maart 2019
Dinsdag 2 april 2019
Donderdag 20 juni 2019
Woensdag 3 juli 2019 t/m
vrijdag 5 juli 2019

Hele dag
Hele dag
Vanaf 12:05 uur

Alle VSO-leerlingen
Leerlingen die op
donderdagmiddag les hebben
Leerlingen die op vrijdagmiddag
les hebben
Alle VSO-leerlingen
Alle VSO-leerlingen
Alle VSO-leerlingen

Hele dag
Hele dag
Hele dag

Alle VSO-leerlingen
Alle VSO-leerlingen
Alle VSO-leerlingen

Hele dag
Vanaf 12:55 uur

Wie?
Alle VSO-leerlingen
Leerlingen die op
donderdagmiddag les hebben
Leerlingen die op vrijdagmiddag
les hebben
Alle VSO-leerlingen
Alle VSO-leerlingen

Kennismakingsdag 20 augustus
De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar, maandag 20 augustus 2018, staat in
het teken van de kennismaking met de nieuwe mentor van uw kind. Dit is nog geen
lesdag. U wordt samen met uw zoon/dochter uitgenodigd door de nieuwe mentor om
die dag op kennismakingsgesprek te komen. Dit gesprek is alleen met u, uw kind en
de mentor(en). In dit kennismakingsgesprek worden praktische zaken besproken,
worden de boeken meegegeven en kunnen er individuele zaken worden besproken
om het schooljaar goed te starten. In een brief die medio mei is verstuurd is de
kennismakingsdag aangekondigd
U krijgt uiterlijk in de week van 9 juli een telefoontje of een schriftelijke uitnodiging
met daarin het tijdstip van het gesprek.
Op dinsdag 21 augustus is de eerste reguliere schooldag van schooljaar 2018-2019.

Materialenlijsten
Op de website van school staan de materialenlijsten van de schoolmaterialen die
leerlingen bij aanvang van het nieuwe schooljaar aangeschaft moeten hebben. Deze
zijn te vinden onder VSO – praktische informatie. Deze materialen moeten op
dinsdag 21 augustus 2018 mee naar school genomen worden. Het kaften van de
boeken gebeurt thuis, tenzij daar iets anders over wordt afgesproken met de mentor.

Zomervakantie
Wij willen alle ouder(s) / verzorger(s) bedanken voor de samenwerking afgelopen
jaar. Via deze weg wensen we alle ouder(s)/verzorger(s) en uiteraard ook al onze
leerlingen een heel fijne vakantie toe en tot volgend schooljaar!

Team VSO De Keyzer

