Met in deze
ouderinfo de
volgende zaken:
Personeel
-

JANUARI 2019

OUDERINFO VSO
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Via de maandelijkse ouderinfo willen wij u informeren over
belangrijke zaken, evenementen, belangrijke data en ander actuele
zaken.
Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.

Politiecontrole VSO
Open Avond VSO
Rapport
Schoolfoto’s
ART-training
Ouderavond VSO
Vertrouwenspersonen VSO
Kalender januari
2019

Personeel
Deze maand nemen de volgende collega’s afscheid
van De Keyzer: meneer V.d. Lijke, mevrouw
Matthijssen, mevrouw Van Vught, mevrouw
Doormaal, mevrouw Van Blaricum, mevrouw Luijkx
en meneer V.d. Leur.

Ouderavond
Op donderdag 24 januari en op maandag
28 januari 2019 staan er ouderavonden
gepland. De mentor van uw kind nodigt u
hiervoor uit.

Mevrouw Van Kerkvoorde komt vanaf eind januari
terug van haar zwangerschapsverlof. Mevrouw
Blommerde komt na de Kerstvakantie terug.
Mevrouw Rietveld komt weer terug op school. Ze start
met een aantal uren per week en is dan
ondersteunend bij de lessen verzorging.
Er starten ook nieuwe collega’s: Mevrouw Borger
(onderwijsassistent) Mevrouw Baudewijn (leerkracht
ondersteuner ), Mevrouw Francken (GW-er).

Politiecontrole 13 december ’18
Op donderdag 13 december is er een
onaangekondigde politiecontrole geweest waarbij ook
drugshonden zijn ingezet. Bij ongeveer de helft van
de klassen zijn de honden naar binnen geweest en
zijn kapstokken en toiletten gecontroleerd. Wij zijn blij
dat we kunnen melden dat er tijdens deze controle
geen drugs zijn gevonden.

Open avond VSO donderdag 17 jan.
Op donderdag 17 januari is de jaarlijkse open dag /
open avond van VSO De Keyzer. Deze is van 16:30
uur tot 21:00 uur. Hiervoor krijgt u nog een aparte
uitnodiging.

Rapport
Op vrijdag 18 januari 2019 krijgt uw kind het rapport
van de eerste periode mee naar huis.

Vertrouwenspersonen VSO
VSO De Keyzer heeft twee (interne)
vertrouwenspersonen voor VSOleerlingen. Dat zijn mevrouw Bertens
(schoolmaatschappelijk werkster) en
meneer Van Oene (coördinator en
wiskundedocent). Zij zullen in de eerste
weken na de Kerstvakantie een ronde
langs de klassen maken. Via deze link is
er op de website van de school meer
informatie te vinden.

Kalender

Ma 24/12 t/m
Vr 4/1

Kerstvakantie

Do 17/1

Open Avond VSO
16:30 – 21:00 uur

Vr 18/1

Rapport mee naar huis

Do 24/1

Ouderavond VSO

Vr 25/1

Studiedag VSO
Alle leerlingen zijn vrij

Ma 28/1

Oudervond VSO

Schoolfoto’s
Op maandag 19 november 2018 is de schoolfotograaf
bij het VSO geweest. Na de Kerstvakantie worden de
inlogkaarten naar school gestuurd. Zodra wij ze
binnen hebben, geeft de mentor de inlogkaart aan uw
kind mee naar huis.

ART training
Binnen het VSO zijn er twaalf collega’s opgeleid tot ART-trainer. ART staat voor Agressie
Replacement Training. We gebruiken hier de Goldstein-methode. Zie de link voor meer informatie.
De training wordt gegeven door twee trainers (collega’s) aan een groep van 4 of 5 leerlingen uit
verschillende klassen. Er is al een groepje gestart en in januari zullen er nog 5 groepen starten.
Ouders van de leerlingen die in aanmerking komen, worden hierover geïnformeerd door de
trainers. De training bestaat uit 30 lessen en er worden 2 of 3 lessen per week gegeven. De
training zal dus 10 tot 15 weken duren. De trainingslessen worden binnen school gegeven en zijn
onder schooltijd. In overleg met de mentor wordt gekeken hoe er omgegaan wordt met het lesuur
de leerling mist.

