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2020… wat een jaar

Studiedag bovenbouw

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

Mondkapjesplicht VSO

Veel leesplezier
Team VSO De Keyzer.

Ziekmelden en verlof

Gastles in Havo 2
slavernijverleden

Kalender januari 2021

2020… wat een jaar….

Personeel

Beste ouder(s) / verzorger(s), wat een jaar was
2020. Deze ouderinfo gaat al over januari
2021, maar we kijken toch even terug naar
afgelopen jaar en ook naar komend jaar. Dit
jaar was het jaar van corona. Vanaf maart tot
juni een lockdown waar de scholen gesloten
waren en er op afstand onderwijs werd
verzorgd. Dit was voor iedereen nieuw en
wennen. Daarom hebben wij begin van
schooljaar 2020-2021 een plan gemaakt zodat
we voorbereid zouden zijn mocht er weer een
lockdown komen waarbij de scholen weer
moesten sluiten. Dit plan leek een plan voor in
de kast die er hopelijk nooit uit zou hoeven.
Daar leek het ook lange tijd op, tot afgelopen
weken waarna dinsdag de lockdown
aangekondigd werd en de sluiting van scholen
inmiddels een feit is.
Kijkend naar 2021 gaan we als school een
vreemde start maken in dit nieuwe jaar. Voor
de meeste leerlingen betekent het dat zij
wederom onderwijs op afstand gaan volgen
wat een uitdaging gaat worden. We gaan het
er het beste van maken en hopen dat de
scholen snel weer open kunnen zodat het weer
een beetje meer normaal wordt.
Wij willen u danken voor de samenwerking van
afgelopen jaar. Wij wensen u, ondanks de
maatregelen en beperkingen die er zijn in het
vieren ervan, fijne feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar.

Mevrouw Borger (Time-Out begeleider) neemt
afscheid van VSO De Keyzer. Zij maakt per 1
februari 2021 de overstap naar basisschool OBS
De Vuurvogel. Wij wensen mevrouw Borger heel
veel succes met haar nieuwe baan.

Kalender januari 2021
Ma 21 dec.
t/m
Vr 1 jan.

Kerstvakantie

Ma 4 jan.

Eerste schooldag in het jaar 2021
Voor de meeste klassen digitaal,
voor de examenklassen en MWd,
MWe en MWf op school.

Wo 13 jan.

Studiedag VSO
Alle leerlingen zijn vrij.
Er zal deze dag, zowel fysiek als
online, geen onderwijs verzorgd
worden.

Do 14 jan.

Open avond VSO De Keyzer
17:00 – 21:00 uur

Vr 22 jan.

Rapport mee naar huis

Ma 25 jan.

Studiedag VSO Bovenbouw
Leerlingen uit de klassen B3, K3,
T3, B4, K4, T4, H4, H5 zijn vrij

Do 28 jan.

Ouderavond

Ma 1 febr.

Ouderavond

Team VSO De Keyzer

Studiedag bovenbouw
Op 25 januari is er een studiedag voor alle
leerlingen van de bovenbouw uit de klassen
B3, K3, T3, B4, K4, T4, H4 en H5.
Tijdens deze studiedag zijn de
klassenbesprekingen van de examenklassen.
Als uw kind in een van de bovenbouwklassen
zit en gebruik maakt van het taxivervoer, dan
dient u deze zelf af te melden

Open avond VSO De Keyzer

Rapporten

De open avond van VSO De Keyzer staat
gepland op donderdag 14 januari 2021. Deze
gaat vooralsnog wel plaatsvinden, maar in een
andere vorm. U wordt zo spoedig mogelijk op
de hoogte gebracht in welke vorm de open
avond doorgang vindt.

Op vrijdag 22 januari krijgen de leerlingen de
rapporten mee naar huis. De leerlingen die vrijdag
niet aanwezig zijn krijgen deze maandag 25 januari
2021.

Gastles slavernijverleden

Ouderavonden VSO

Dinsdag 1 december is er een gastles geweest
in havo 2 over het slavernijverleden. De
leerlingen hebben twee lesuren aandachtig
geluisterd en hebben vele vragen kunnen
stellen.

Op donderdag 28 januari en maandag 1 februari
2021 staan ouderavonden gepland. De mentor van
uw kind zal u hiervoor uitnodigen. De mentoren
kunnen zelf beslissen of zij oudergesprekken op
een ander moment in deze periode voeren.

Deze gastles is verzorgd door iemand van
stichting ‘Stil Verleden’ De stichting ‘Stil
Verleden’ informeert jong en oud over het
Nederlandse aandeel in de slavernij
wereldwijd. De betekenis daarvan in onze
huidige samenleving wordt inzichtelijk gemaakt
doormiddel van educatieve projecten,
presentaties, lezingen en erfgoedwandelingen.
Het stimuleert om kritisch te blijven kijken naar
de Nederlandse geschiedenis en de huidige
samenleving.

Ziekmeldingen en
verlofaanvragen
Tijdens de lockdown wordt de aan- en
afwezigheid van leerlingen op de gebruikelijke
manier geregistreerd. Uw kind is dus verplicht
om de lessen te volgen. Ziekmeldingen en of
verlofaanvragen verlopen dus op de
gebruikelijke manier. Ziekmelden door ouders
die naar school bellen en verlofaanvragen via
een aanvraagformulier die op onze website
staat.

Mondkapjesplicht V(S)O
Vanaf 1 december ’20 is de mondkapjesplicht in
het V(S)O verplicht, dus alle leerlingen, collega’s
en bezoekers dienen een mondkapje te dragen als
zij zich verplaatsen binnen het gebouw. Eerder is
dit met u en leerlingen gecommuniceerd.
Daarin is ook aangegeven dat er enkel
uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor
leerlingen die vanwege een beperking of een
ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten
of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken.
Contact hierover verloopt via de mentor.
Voor alle personen, buiten deze uitzonderingen, is
een mondkapje dus verplicht.
Leerlingen die weigeren een mondkapje te dragen
krijgen eerst een waarschuwing. Blijft de leerling
weigeren, dan volgt er een gesprek tussen de
mentor en ouders en leerling. Indien dit niet
resulteert in het dragen van een mondkapje, dan
kan deze leerling niet op school zijn en wordt de
leerplichtambtenaar ingelicht voor het verzuim.
Een laatste stap zou kunnen zijn dat een leerling
geschorst wordt.
Uiteraard hopen wij dat deze stappen niet nodig
zijn en dat iedereen zich aan de mondkapjesplicht
houdt.
Mocht een leerling zijn/haar mondkapje vergeten
zijn, dan is een mondkapje te koop voor €0,50 bij
de administratie VSO.

