Met in deze ouderinfo de
volgende zaken:
Schoolfotograaf

Personeel

OKTOBER 2020

OUDERINFO VSO

Taxi zaken

Ouderavond 12 oktober

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

Leerlingen / collega’s
met klachten

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.

Proefexamenweek

Beslisboom 12+

Kalender oktober 2020

Personeel

Proefexamenweek examenklassen

Per 1 oktober hebben we afscheid genomen
van mevrouw Hoeks (assistent Praktijk).
Mevrouw Hoeks heeft een andere baan
gevonden waarbij we haar veel succes vinden.

In de week van maandag 26 oktober zijn er
proefexamens. De leerlingen uit de
examenklassen B4, K4, T4 en H5. De leerlingen
weten d.m.v. het maken van deze proefexamens
hoe ze ervoor staan en oefenen alvast voor de
echte examens. De examenleerlingen komen die
week enkel de uren naar school dat ze een
proefexamen hebben. Ouders en leerlingen van de
examenklassen worden hierover ingelicht.

Afgelopen week zijn er twee nieuwe collega’s
gestart op VSO De Keyzer. Wij wensen docent
mevrouw Van Avort en assistent meneer
Vlems van harte welkom binnen onze
organisatie.

Beslisboom 12+

Kalender Oktober 2020

Als bijlage bij deze ouderinfo is de beslisboom
toegevoegd.

Ma 12 okt.

Schoolfotograaf

Ma 12 okt.

20:00 uur Ouderavond
afstandsonderwijs
(aanmelding verplicht)

Di 13 okt.

Studiedag VSO
(alle leerlingen zijn deze dag vrij)

Ma 19 okt.
– vr 23 okt.

Herfstvakantie

Ma 26 okt.
– vr 30 okt.

Proefexamenweek voor de
examenklassen (B4, K4, T4 en H5)

Ma 2 nov. –
vr 6 nov.

Studiemiddagen /
klassenbesprekingen.
(De hele week zijn alle leerlingen
om 12:05 uur uit)

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de
richtlijnen van het RIVM en is een leidraad
voor ouders van alle kinderen in het voortgezet
onderwijs (vanaf ca. 12 jaar), studenten in het
MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren
en volwassenen.
Met deze beslisboom kun je beoordelen of je
wel of niet naar school en/of werk mag. Deze
beslisboom gaat uit van personen met een
normale gezondheid, zonder onderliggende
ziekten.
De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor
andere huisgenoten, gezinsleden, broertjes of
zusjes. Voor iedere persoon moet de boom
apart doorlopen worden.
Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast
n.a.v. (ver)nieuw(d)e regelgeving. Kijk voor de
meest actuele versie op
www.boink.info/coronavirus-kinderopvang of
op de website van AJN Jeugdartsen
Nederland.

Schoolfotograaf
Op maandag 12 oktober komt de schoolfotograaf
(Kiek schoolfotograaf) bij VSO De Keyzer. Alle
leerlingen gaan dan op de foto.
I.v.m. de geldende corona-maatregelen worden
er alleen portretfoto’s gemaakt. Er komt wel een
klassenfoto, maar dit zal een verzameling zijn van
de portretfoto’s van de leerlingen uit de klas.
De leerlingen zijn bevraagd over welke
achtergrond ze voor de portretfoto het mooist
vinden en zij hebben gekozen voor een lichtgrijze
achtergrond.
Noteer 12 oktober 2020 in de agenda en zorg dat
uw kind er op zijn best uitziet voor op de foto.
De schoolfotograaf komt alleen op maandag 12
oktober op school en komt dus niet terug voor de
leerlingen die deze dag afwezig waren.

Taxi zaken
VSO De Keyzer heeft alle studiedagen en
studiemiddagen met Regiovervoer MiddenBrabant doorgenomen. De taxibedrijven die onder
Regiovervoer Midden-Brabant hebben alle
studiedagen en studiemiddagen in het systeem
staan.
Dit geldt voor alle studiedagen die schoolbreed
(dus voor het hele VSO) gelden.
 Op de studiedagen waarop alle leerlingen
vrij zijn, wordt niet gereden.
 Op de studiemiddagen in de week van 2
november 2020 en de week van 8 maart
2021 rijden de taxi’s om 12:05 uur.
 Op de studiemiddagen van 18 december
en 25 juni rijden de taxi’s om 12:55 uur.
De enige uitzondering is de studiedag van de
bovenbouw op 25 januari 2020. Deze staat niet
ingepland omdat deze niet voor alle leerlingen
geldt. Het is aan de ouders om uw kind deze
studiedag (indien het voor uw kind van
toepassing is) bij de taxi af te melden.
Zie hier de volledige lijst van vakanties en
studiedagen.

Aanwezige leerlingen en
collega’s met klachten
In de beslisboom met de huidige richtlijnen
staat over collega’s en leerlingen die getest
zijn op COVID-19 en een negatieve uitslag
hebben, het volgende:
“Nee, je bent niet besmet met corona.
Je mag weer naar school en/of werk, ook
als nog niet alle klachten zijn verdwenen.”
Dit houdt in dat het kan zijn dat er leerlingen
en/of collega’s op school zijn die milde
klachten hebben. Dit is dan omdat zij
beschikken over een negatieve uitslag van de
test. Zorgvuldigheid is hier bij geboden en als
er een leerling en/of collega aanwezig is met
klachten terwijl deze niet getest is, dan wordt
deze naar huis gestuurd om zich te laten
testen zoals in de beslisboom staat
beschreven.

Ouderavond 12 oktober 2020
Op maandag 12 oktober ’20 om 20:00 uur is er
een ouderavond ingelast. Het onderwerp voor
deze ouderavond is afstandsonderwijs i.v.m.
corona. Deze ouderavond is tweeledig.
Enerzijds willen wij uw ervaringen horen van
de afgelopen periode dat de leerlingen thuis
zaten i.v.m. de lock-down (maart – juni 2020)
zodat wij hier lering uit kunnen trekken voor
een volgende keer. Daarnaast is het om
ouders een korte uitleg te geven over Microsoft
Teams wat het medium is voor
afstandsonderwijs.
Dit alles is nodig om ons voor te bereiden op
de verschillende scenario’s wat betreft de
maatregelen en gevolgen van het coronavirus.
U heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Aanmelding hiervoor is verplicht. Lees hiervoor
de brief / uitnodiging nog eens door.
Na de ouderavond krijgen alle ouders de
informatie via de mail toegezonden. Dit is dus
zowel over de ervaringen van de afgelopen
periode als een korte handleiding van Teams.

