Met in deze ouderinfo de
volgende zaken:

Mondkapjesplicht

DECEMBER 2020

OUDERINFO VSO

Ziekmelding leerlingen

Rekentoets herkansing

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Via deze laatste ouderinfo van 2020 willen wij u informeren over
belangrijke zaken, evenementen, belangrijke data en ander actuele
zaken.

Vuurwerk

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.

Sinterklaas

Kerstviering

Kalender december 2020

Vuurwerk

Rekentoets (herkansing)

Het is bijna december en naast de feestdagen
komt Oud & Nieuw in zicht. Ondanks dat er
geen vuurwerk mag worden verkocht dit jaar
zijn er toch jongeren die aan (illegaal)
vuurwerk weten te komen.
Voor de veiligheid van iedereen is vuurwerk op
school verboden, hoe klein het ook is.

Examenleerlingen (B4, K4, T4, H5) die vorig jaar
de rekentoets niet gehaald hebben of nieuw op
school zijn, maken/herkansen op woensdag 9
december de rekentoets. Als zij deze halen,
ontvangen zij een certificaat. Behalen de leerlingen
een 5 of lager, dan zullen zij de rekentoets nog een
keer moeten maken tegelijk met de leerlingen uit
het voorexamenjaar.

Daarom zullen er deze maand extra jassen- en
tassencontroles plaatsvinden.
Mocht er iets gevonden worden bij een
leerling, dan zullen ouders hiervan op de
hoogte gesteld worden en in sommige gevallen
zal ook politie ingelicht of ingeschakeld
worden.

Kalender December 2020
Ma 30 nov
t/m
Vr 4 dec.

Deze week wordt er Sinterklaas
gevierd in de klassen.

Fijne feestdagen en een
gelukkig 2021 !

Di 1 dec.

Ingangsdatum wettelijke
verplichting dragen
mondneusmasker in het VSO

Woe 9 dec.

Herkansing rekentoets voor
leerlingen van examenklassen

Ma 14 dec.
t/m
Vr 18 dec.

Deze week wordt er Kerst gevierd
in de klassen.

Vr 18 dec.

Studiemiddag VSO
Alle leerlingen vrij om 12:55 uur

Ma 21 dec.
t/m
Vr 1 jan.

Kerstvakantie

Ma 4 jan.

Eerste schooldag in het jaar 2021

Er is weer bijna een kalenderjaar voorbij. Wij
danken u voor de samenwerking in afgelopen
jaar en kijken uit naar volgend jaar.
Het team VSO De Keyzer wenst u fijne
feestdagen en een gelukkig 2021.
Zorg goed voor uzelf en voor uw omgeving en
blijf gezond!

Mondkapjesplicht per
1 december 2020
Vanaf dinsdag 1 december 2020 gaat de
wettelijke plicht voor het dragen van een
mondneusmasker in. Hierover heeft u een brief
ontvangen.
De verplichting voor het dragen van een
mondneusmasker is een verplichting naast de
geldende richtlijnen/maatregelen waarvan niet
kan worden afgeweken:





Scholen (PO en V(S)O) zijn volledig open.
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5
meter afstand te houden.
Op het voortgezet (speciaal) onderwijs
geldt dat leerlingen 1,5 meter afstand
moeten houden van het personeel.
Volwassenen moeten onderling ook de
afstand van 1,5 meter bewaren.

Daarnaast wordt iedereen met klachten die
passen bij corona geadviseerd om zich te laten
testen.
Hieronder de regels die op dit moment gelden wat
betreft het thuis blijven.
Eenieder blijft thuis:
 Bij klachten die passen bij corona.
 Als je positief getest bent op corona;
 Als een huisgenoot naast milde corona
klachten ook koorts (vanaf 38 graden
Celsius) of last van benauwdheid heeft;
 Als iemand in je huishouden positief is
getest op corona;
 Als je nauw contact hebt gehad met een
besmette patiënt
(minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter).
 Ouders/verzorgers, docenten,
onderwijspersoneel en leerlingen in het
V(S)O moeten tot 10 dagen na een verblijf
in een oranje of rood land thuisblijven en
mogen niet op school of op het schoolplein
komen. Reizen wordt daarom ook
afgeraden.

Route ziekmelding leerlingen
Als uw kind ziek is, dan moet deze ziekgemeld
worden op school. Dit moet telefonisch
gebeuren omdat wij er zeker van moeten zijn
dat u als ouder/verzorger uw kind ziekmeldt. U
belt hiervoor naar de administratie van de
school telefoonnummer: 013-5324550. Vanaf
8:00 uur is de school telefonisch bereikbaar.
Ziekmelden gaat dus enkel via de administratie
en niet via de mentor.

De administratie zal vragen stellen over de
ernst en de duur van de ziekmelding en zullen
zit noteren in de absentieregistratie van
Somtoday. De ziekmelding loopt maximaal t/m
vrijdag. Dus mocht uw kind op maandag nog
ziek zijn, dan moet u uw kind opnieuw
ziekmelden door te bellen naar de
administratie.

Indien uw kind thuisblijft i.v.m. coronagerelateerde klachten of thuis moet blijven
volgens richtlijnen van de GGD, maar kan uw
kind wel les volgen, dan is onderwijs op
afstand mogelijk via Microsoft Teams. Dit is
enkel bij thuisblijven i.v.m. de maatregelen
rondom corona. De administratie zal de mentor
en de eerste lesgever op de hoogte brengen
en in Somtoday aangeven dat uw onderwijs op
afstand volgt. In dat geval gelden de normale
verzuimregels. De leerling wordt tijdens de
lesuren op het lesrooster verwacht middels
Teams. Is uw kind op Teams afwezig, dan zal
hij/zij voor dat lesuur als afwezig geregistreerd
worden. Als uw kind een bepaalde tijd niet
aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld i.v.m. een
coronatest, dan geeft u deze tijd door aan de
administratie.
Om het onderwijs op afstand in te richten voor
het eerste lesuur dient u uw kind vóór 8:15 uur
ziek te melden via de administratie.

De richtlijnen van de GGD zijn leidend. Als school
houden wij ons aan deze richtlijnen. Bij twijfel
nemen wij contact op met de GGD voor advies.
013-5324550

Sinterklaasviering VSO De Keyzer

Kerstviering VSO De Keyzer

In de week van 30 november zal de mentor
mogelijk aandacht besteden aan Sinterklaas in de
mentorgroep.

Vrijdag 18 december is er ruimte om in de
klassen Kerst te vieren. De klassen die stage
lopen op vrijdag zorgen ervoor dat ze in deze
week een ander moment prikken om Kerst te
vieren.
De inhoud en duur van de Kerstviering wordt
door de mentor bepaald, soms in samenspraak
met de groep.
Elk jaar is dit een gezellig samenzijn. Soms
wordt er samen ontbeten of geluncht.
In andere klassen doen ze een bingo of wordt
er een Kerstfilm gekeken.
De werkgroep zorgt voor wat te drinken en wat
lekkers. Vrijdag 18 december zijn alle klassen
om 12.55 uur uit en daarna gaat iedereen
genieten van de vakantie.

De mentor bepaalt zelf, eventueel met de klas
samen, de invulling hiervan. (denk aan een
cadeautjesspel, het kijken van een film, gedichten
maken, spelletjes, doen, enz.) Vanuit de
werkgroep wordt er gezorgd dat elke klas iets
lekkers en wat te drinken krijgt.
Zo kunnen we samen toch zorgen voor wat
gezelligheid in deze tijd.

