Met in deze ouderinfo
de volgende zaken:
Staking

Schoolfotograaf

MR-leden
d

NOVEMBER 2019

OUDERINFO VSO

Taxi-vervoer

Rekentoets

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Via deze maandelijkse ouderinfo willen wij u informeren over
belangrijke zaken, evenementen, belangrijke data en ander actuele
zaken.

Fietsverlichting

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.

SEOL

Helder Theater

Personeel

Kalender november 2019

Landelijke onderwijsstaking

Rekentoets

De vakbonden (AOb, CVN Onderwijs, FNV
O&O, FvOv en AVS) hebben een oproep
gedaan aan leraren van het basis- en
voortgezet onderwijs om op woensdag 6
november te gaan staken voor een eerlijk
salaris en minder werkdruk. Hier geeft Stichting
Biezonderwijs, waar De Keyzer onder valt, ook
gehoor aan. Inmiddels heeft u hierover een
brief ontvangen waarin staat dat de school
deze dag gesloten is i.v.m. de staking. De
taxibedrijven worden door ons ingelicht.

Wellicht heeft u in het nieuws gehoord dat de
rekentoets is afgeschaft voor dit schooljaar. Dit
betekent dat de leerlingen die nu in het
voorexamenjaar (B3, K3, T3 en H4) zitten, en de
leerlingen die afgelopen jaar het rekenexamen niet
hebben behaald, dit schooljaar geen rekenexamen
doen. Scholen houden wel een inspanningsplicht
voor rekenonderwijs, dus het volgen van het vak
rekenen blijft verplicht voor alle leerlingen, en telt
mee met de overgang naar het volgende
schooljaar.
Hoe het vervolg eruit ziet wordt pas later bekend
gemaakt door DUO, wij hopen u rond februari
verder te kunnen inlichten.

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op dinsdag
5 november op het VSO. Er wordt een
groepsfoto gemaakt van iedere klas en
daarnaast van elke leerling een portretfoto. Het
is mogelijk om broers en zussen samen op de
foto te zetten. Stuur hiervoor een berichtje naar
de mentor zodat dit gerealiseerd wordt.

Taxi-vervoer
Ons verzoek m.b.t. de route-aanpassingen
voor de leerlingen die dinsdagmiddag om
12:55 uur uit zijn, heeft PZN dit besproken met
hun opdrachtgever, bureau regiovervoer
Midden-Brabant. Inmiddels is besloten,
gebaseerd op een bestuurlijk besluit, dat er
geen instemming wordt gegeven voor
aanpassingen in het routevervoer die afwijken
van de uitgangspunten en/of kosten verhogend
werken voor regiovervoer Midden-Brabant.
Dat betekent dat er op dinsdagmiddag om
12:55 uur niet worden gereden. De leerlingen
die op dinsdagmiddag vrij zijn, zullen dus op
school moeten blijven tot 15:05 uur of kunnen
zelfstandig (evt. met openbaar vervoer) naar
huis gaan.

Personeel
Op 1 december 2019 start een nieuwe collega
mevrouw De Brouwer. Zij komt 4 dagen per week
werken en zal worden ingezet in de vaste
vervanging binnen het VSO. Wij wensen haar van
harte welkom in ons team!

Kalender November 2019
Di 5 nov.

Schoolfotograaf VSO

Wo 6 nov.

Landelijke onderwijsstaking
(SG De Keyzer is gesloten)

Wo 27 nov.

Studiedag VSO
Alle leerlingen zijn deze dag vrij

Voorstellingen Helder Theater

Nieuwe MR-leden

Helder Theater speelt interactieve
voorstellingen.
Toeschouwers worden actief betrokken door
middel van herkenbaar spel. Acteurs maken
lastige en spannende onderwerpen
bespreekbaar. Tijdens zorgvuldig
vormgegeven theaterstukken gaan zij direct
aan de slag met de meningen en suggesties
uit het publiek.

Via deze weg willen wij u laten weten dat Ilona van
Rosmalen en Sjoerd van Boxtel gekozen zijn tot lid
van de oudergeleding van de MR. Eldert
Hoogenboom was herkiesbaar en is ook herkozen.

Een van de voorstellingen die wordt gegeven
is Het Puberbrein. Dit is een leuke
voorstelling voor ouders en hun kinderen
waarbij een kijkje genomen wordt in het
puberbrein. Onderwerpen die we deze avond
bespreken zijn onder andere: Social media,
alcoholgebruik en seksualiteit.
“Maaaaa-m, doe niet zo flauw! Echt iedereen
mag dat al hoor!”
Kom dus gezellig samen met je puber!
Voor het ontwikkelen van voorstellingen en
ouderavonden, werkt Helder Theater samen
met GGD, Novadic Kentron, Bureau HALT,
het Trimbos instituut en Centra voor jeugd en
gezin.

Deze voorstelling wordt gegeven op:
-

donderdag 28 november 2019
van 19:30 tot 21:30
Jongerencentrum Mainframe,
Sint Jansstraat 101, 5051 RG, Goirle

Klik hier voor meer info en/of voorstellingen.

In principe waren er twee vacante posities. Die van
Eldert Hoogenboom en die van Rob Huijsdens
wiens zoon dit jaar geslaagd is voor de HAVO.
Karima Chikar stopte echter ook waardoor er drie
plekken vrij waren. Deze posities zijn nu allemaal
weer gevuld.
Wij kijken uit naar de samenwerking met de
nieuwe leden en wensen iedereen veel succes!

Fietsverlichting
Nu het ’s ochtends nog donker is als leerlingen
richting school gaan en ook schemerig wordt als
leerlingen naar huis gaan is goede fietsverlichting
essentieel. De politie zal de komende tijd controles
uitvoeren op fietsverlichting en plannen deze op
fietsroutes richting middelbare scholen. Zorg dus
voor goede verlichting op de fiets!
Ten eerste i.v.m. de veiligheid en ten tweede zodat
je geen onnodige boete krijgt.

SEOL
Jaarlijks wordt door ouders/verzorgers, de mentor
en de leerling de SEOL-rapportage ingevuld. Dit is
een sociaal-emotionele vragenlijst. Door het
invullen van de vragenlijst krijgen wij als school
meer inzichten in de sociaal-emotionele
vaardigheden van de leerling. Hierdoor krijgen we
de mogelijkheid om de leerlingen binnen het
onderwijs gericht te ondersteunen en hen
zodoende ook in sociaal en emotioneel opzicht
voor te bereiden op latere deelname aan de
samenleving.
In dezer dagen ontvangt u via de mentor van uw
kind de vragenlijst via mail met de vraag deze in te
vullen en te retourneren.

Veteraan in de klas
Leerlingen die ademloos luisteren, enthousiast met elkaar in gesprek gaan en een waardevolle
ervaring rijker het lokaal verlaten. Dat beeld herkennen veel docenten, die hun les hebben verreikt
met een gastles van Veteraan in de Klas. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met vandaag de
dag zetten mannen vrouwen zich als militair in voor onze vrijheid. Nederland telt 110.000
veteranen. 350 van hen delen hun ervaringen met leerlingen.
Afgelopen periode hebben we bezoek gehad van één van de veteranen die zich inzetten voor het
Veteraneninstituut. Mevrouw van Kerkvoorde had dit geregeld voor het vak geschiedenis.
Leerling havo 3:
“Er kwam een veteraan in onze klas, hij vertelde over de piraterij in Somalië. In Somalië zijn er
geen wetten, niet zoals in Nederland. Hij vertelde ook over zijn eigen ervaring als marinier en zijn
missies. Ook beantwoorde hij vragen van ons, wat interessante antwoorden veroorzaakte. Over het
algemeen was het interessant omdat ik veel heb geleerd.”
Klik hier voor meer informatie over het veteraneninstituut en wat zij doen op scholen voor
voortgezet onderwijs.

