Met in deze ouderinfo de
volgende zaken:
Catering VSO Pauzes

Personeel

Taxi zaken

SEPTEMBER 2020

OUDERINFO VSO
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Dit is de eerste ouderinfo van het nieuwe schooljaar. Via deze
maandelijkse ouderinfo willen wij u informeren over belangrijke
zaken, evenementen, belangrijke data en ander actuele zaken.

Kandidaten (O)MR

Somtoday

Schoolgids VSO

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.
COVID-19 (Coronavirus)

Ziek- en betermelden /
verlofaanvragen

Kalender september
2020

Personeel

Ouderavond VSO

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zijn er
een aantal collega’s begonnen op VSO De
Keyzer. Mevrouw Van Gorp en mevrouw Rotty
zijn beiden mentor van KGT2. Daarnaast zijn
meneer Craane en mevrouw Jeschar gestart.
Zij volgen beiden een zijinstroomtraject en zijn
gekoppeld aan de klassen T3 en H3. Ook
mevrouw Vrieze is gestart als ondersteuner.
Meneer Adams is per 1 september bij ons
gestart als time-out-medewerker.

Op donderdag 24 september en maandag 28
september zijn er ouderavonden gepland. De
gesprekken zouden ook gepland kunnen worden
op andere dagen buiten schooltijd. U wordt
uitgenodigd door de mentor van uw kind voor een
oudergesprek.

Wij wensen alle nieuwe collega’s veel succes
en veel werkplezier toe.
Daarnaast hebben we ook afscheid genomen
van een paar collega’s. Mevrouw Goris heeft
een andere baan gevonden dichter bij huis en
heeft De Keyzer op 1 september verlaten. Wij
wensen haar veel geluk met haar nieuwe
baan.
Meneer Van Schijndel is per 1 september ’20
met levensloopverlof gegaan. We hopen dat
meneer Van Schijndel van deze tijd gaat
genieten en dat we hem na die tijd weer terug
zien op De Keyzer. Al zal dat pas zijn in 2022.

Kalender September 2020
Maandag
14 sept.

Studiedag VSO
(de leerlingen zijn deze dag vrij)

Donderdag
24 sept.

Ouderavond VSO

Maandag
28 sept.

Ouderavond VSO

Dinsdag
13 okt.

Studiedag VSO
(alle leerlingen zijn deze dag vrij)

Uw kind ziek- en betermelden
Wij willen u vragen om uw kind ziek op de
juiste manier ziek te melden zodat wij zit
meteen kunnen verwerken in het systeem.
Daarnaast is betermelden noodzakelijk om dat
juist in het systeem te kunnen zetten.
Gelieve hiervoor telefonisch contact opnemen
met onze administratie 013-5324550 of via de
mail info@sgdekeyzer.nl
Gelieve ziek- en betermelden altijd via de
administratie en niet enkel via de mentor.

Wilt u alvast andere belangrijke
data zien zoals studiedagen en
vakanties, klik hier

SOMTODAY
Als het goed is kunnen alle leerlingen in
SOMTODAY (leerlingvolgsysteem). Daar kunnen
zij hun lesrooster zien en ook de cijfers. Naast de
leerlingen kunnen ook ouders in SOMTODAY.
Mocht u of uw kind niet in SOMTODAY kunnen,
neem contact op met onze administratie. Dit kan
telefonisch of via mail info@sgdekeyzer.nl.
Afgelopen tijd heeft SOMTODAY een stroring
gehad omdat ze over zijn gegaan naar een nieuw
systeem. Hierdoor is SOMTODAY voor
leerlingen, ouders en docenten helaas niet altijd
even goed te bereiken. SOMTODAY heeft ons
beloofd dat dit zo spoedig mogelijk wordt
opgelost. Bij deze ouderinfo zit als bijlage een
brief van SOMTODAY.

Taxi zaken
Het gaat elk jaar beter, maar toch lopen ook elk
jaar leerlingen en ouders tegen opstartproblemen
aan van het taxivervoer. Het meest voorkomende
probleem is dat leerlingen op verkeerde tijden in
het systeem staan.
Mocht uw kind niet op de juiste tijden worden
opgehaald (zowel thuis als op school) dan kunt u
hiervoor contact opnemen met Regiovervoer
Midden-Brabant en/of de gemeente waar uw kind
woonachtig is.
Veel aanpassingen kunnen snel worden opgelost.
Houd rekening met een verwerkingstijd van
maximaal 1 week.
Naast de problemen die u als ouder kunt
ondervinden, heeft het taxivervoer soms te
maken met het niet afmelden van leerlingen. Het
afmelden is de verantwoordelijkheid van u als
ouder. Dus rijdt uw kind niet mee met de taxi,
meldt hem/haar dan af bij het leerlingenvervoer.
Nu komt het wel eens voor dat een taxi staat te
wachten op een kind, terwijl deze al is opgehaald
of helemaal niet op school is.
Klik hier voor het boekje ‘prettig onderweg’ voor
meer info.
Op dinsdagmiddag is er een knelpunt. Veel
(bovenbouw)leerlingen zijn op dinsdag om 12:55
uur of 14:15 uur uit en worden pas om 15:05 uur
opgehaald. PZN en gemeente zijn hierover in
gesprek of dit aangepast kan worden.
Zodra er een definitief antwoord is, wordt u
hiervan op de hoogte gebracht.

Kandidaten gezocht MR
Op vrijdag 4 september jl. is er een brief
gestuurd waarin gezocht wordt naar ouders die
willen deelnemen in de
medezeggenschapsraad van SG De Keyzer.
Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u
uw kandidaatschap opgeven via de
contactgegevens die vermeld staan in deze
brief. U kunt uw interesse kenbaar maken tot
13 september 2020.

Schoolgids VSO 2020-2021
De schoolgids staat op onze site. U kunt op
deze link klikken om de schoolgids te bekijken.

Verlofbrieven leerlingen
Als uw kind om een reden vrijstelling nodig
heeft van school, dan is het noodzakelijk om
het formulier ‘aanvraag vrijstelling
schoolbezoek’ in te vullen en af te geven bij de
mentor. Om te voorkomen dat uw kind als
ongeoorloofd afwezig in het systeem staat is
een verlofbrief met een akkoord van directie
nodig.
De verlofbrieven vindt u op de website of door
hier te klikken.

Catering in de VSO-pauzes
Deze week is de catering in de pauzes gestart.
De catering wordt verzorgd door de leerlingen
van MWa tijdens de middagpauze op dinsdag
en woensdag. Dit is in de gang bij de ingang
van het VSO.
Leerlingen kunnen betalen met munten. Deze
munten kunnen in de kleine pauzes op
maandag, dinsdag en woensdag gekocht
worden. Er zijn munten van 1 euro en 50 cent.

Tot de volgende ouderinfo
Overigens kunt u alle ouderinformatiebrieven
hier terugvinden op onze website.

COVID-19 (Corona-virus)
Begin deze week is er een brief over de corona-maatregelen gestuurd. Hierin is
aangegeven wat de richtlijnen zijn van de aanwezigheid van leerlingen en personeel
op school. Het is goed om te merken dat deze richtlijnen zeer serieus worden
genomen door zowel leerlingen als collega’s. Leerlingen en collega’s blijven thuis
indien zij klachten hebben en laten zich testen. Voordat een testafspraak is gemaakt
en de uitslag binnen is, zijn we vaak 3 dagen verder. Wij doen er alles aan om ervoor
te zorgen dat het onderwijs doorgaat. Leerlingen sluiten digitaal aan bij de lessen
zodat ze thuis de lessen kunnen volgen en docenten die thuis zitten geven les via
Teams aan de hele klas. Dat het onderwijs op deze manier door kan gaan is echt
fantastisch. Echter kan het zijn dat er een moment komt dat er onvoldoende
personeel is voor alle klassen. Als dit het geval is, kan het zijn dat er één of meerdere
klassen geen fysiek onderwijs kunnen krijgen op school. Concreet houdt dit in dat als
dat voor de klas van uw kind geldt, dat uw kind dan niet naar school kan komen. U
wordt hier uiteraard van op de hoogte gebracht als dit voor uw kind van toepassing is.
Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken.
Laten we hopen dat we met z’n allen het virus snel onder controle krijgen.

