Met in deze ouderinfo
onder andere de
volgende zaken:
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OUDERINFO VSO

Interim directeur(en)

T3 klassen

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Excuses voor het te laat versturen van deze ouderinfo. Wegens
omstandigheden is dit niet eerder gelukt. Een aantal zaken die in
deze ouderinfo staan kunnen al geweest zijn. Wij zullen de
komende ouderinfo (van april) weer tijdig sturen zoals u van ons

Stageweek
B3, K3, T3, H4

gewend bent.
Veel leesplezier

Mondkapjesplicht

Team VSO De Keyzer.
Stichting De Blauwe
Maan

Kalender maart 2021

Interim directeur(en)

Personeel

U heeft vorige week bericht ontvangen van het
bestuur van Biezonderwijs over de situatie
waarin het personeel van VSO De Keyzer zich
momenteel in bevindt.

Mevrouw De Rooij heeft een nieuwe uitdaging
gevonden. Vanaf 1 april gaat mevrouw De Rooij
zich volledig richten op de politiek. Wij wensen
mevrouw De Rooij veel succes met haar nieuwe
baan.

Voorlopig zullen Alexander v.d. Broek
(directeur SO/VSO SG De Keyzer) en Rianne
van Giessen (adjunct-directeur VSO) afwezig
zijn.

Mevrouw Verspaandonk is per 1 maart 2021
gestart op VSO De Keyzer. Mevrouw
Verspaandonk gaat de taken van mevrouw De
Rooij overnemen.

Op dinsdag 9 maart ’21 is Edwin Dieleman
gestart als interim directeur op SG De Keyzer.
Dhr. Dieleman neemt tijdelijk de taken en
verantwoordelijkheden over van dhr. Van den
Broek.

Mevrouw Baudewijns (mentor MWd) is half februari
bevallen van een zoon. Wij wensen haar en haar
gezin heel veel geluk samen.

Voor mevrouw Van Giessen zal in korte termijn
een interim adjunct-directeur starten binnen
VSO De Keyzer.

Kalender Maart 2021

Samen met mevrouw Van de Camp en dhr.
Van Oene gaan dhr. Dieleman en de interim
adjunct-directeur zorgen dat het onderwijs op
VSO De Keyzer doorgang vindt.
De leerlingen krijgen ongetwijfeld het een en
ander mee, maar we doen er alles aan om
ervoor te zorgen dat de situatie waarin we
zitten zo min invloed heeft op de kwaliteit van
het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen.

‘Nieuwe’ T3 klassen
Door de vele tussentijdse aanmeldingen van
leerlingen met T3-niveau is de klas T3 enorm
gegroeid. Om al deze leerlingen te kunnen
plaatsen is er een nieuwe klas gestart. Deze
klas heet T3c. De komende tijd zullen de
klassen T3 en T3c opnieuw gevormd worden
door het aantal leerlingen beter te verdelen. De
ouder(s)/verzorger(s) van deze leerlingen
worden hiervan op de hoogte gesteld.

t/m wo 3 mrt.

Het ‘coronarooster‘ / onderwijs
op afstand is t/m woensdag 3
maart ’21 van kracht.

Do 4 mrt.

Volledige heropening VSO
De Keyzer voor alle leerlingen.

Ma 8 mrt –
vr 12 mrt.

Studiemiddagen i.v.m.
klassenbesprekingen. Alle
leerlingen van het VSO hebben
deze week tot 12:05 uur les.

Ma 22 mrt. –
vr 26 mrt.

Stageweek voor leerlingen in
voorexamenklassen
(B3, K3, T3, H4)

Wo 24 mrt. +
do 25 mrt.

Kangoeroewedstrijd

Vr. 2 apr.

Studiedag VSO
(alle leerlingen VSO zijn vrij)

Ma. 5 apr.

2e Paasdag
(iedereen is vrij)

Stageweek B3, K3, T3, H4

Leerling te laat = 8:00 uur melden

22 maart gaat de stageweek voor de
voorexamenklassen van start. In verband met
de situatie rond corona is het vinden van een
stageplaats lastiger dan ander.
De stageweek gaat wel door omdat we de
stage erg belangrijk vinden voor de
persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.
Alle leerlingen die een stage gevonden
hebben gaan deze stage ook lopen.
Voor de leerlingen die geen stage hebben
gevonden is de vraag of zij toch nog in hun
eigen netwerk willen kijken of er
mogelijkheden zijn voor een stage.

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de
leerlingen dat zij alle lessen onderwijs volgen zoals
in de leerplichtwet is vastgelegd. Op tijd op school
zijn is een voorwaarde hiervoor. Omdat we dit zo
belangrijk vinden geldt de volgende regel:
Als een leerling te laat op school is zonder een
voor de school geldige reden, dan moet de leerling
zich de volgende lesdag om 8:00 uur melden. Voor
leerlingen die door het taxivervoer te laat zijn,
hoeven dat uiteraard niet. Meldt een leerling zich
de volgende dat niet om 8:00 uur of hij/zij is te laat,
dan wordt het omgezet naar 2 dagen melden om
8:00 uur.
Nu de school weer volledig open is voor alle
leerlingen wordt deze 8:00 uur regel weer strikter
gehanteerd. Het is namelijk belangrijk dat
leerlingen op tijd op school zijn om alle lessen
volledig te kunnen volgen.

De stageweek valt onder lestijd waardoor de
leerlingen die geen stage hebben, gewoon
naar school moeten komen. De lessen aan
deze leerlingen zullen zo worden ingericht dat
de leerlingen die stage lopen, geen
achterstand oplopen.
De vraag aan de ouder(s)/verzorger(s) van
leerlingen die stage lopen en gebruik maken
van het leerlingenvervoer, deze zelf af te
melden volgens de gebruikelijke weg.

Mondkapjesplicht VSO
Nu de school weer volledig open, maar de
pandemie nog lang niet voorbij is, hebben we
verschillende maatregelen genomen om de
kans op besmetting / verspreiding te
verkleinen.
De mondkapjesplicht is een van de
maatregelen en deze is bovenal verplicht.
Leerlingen die het mondkapje bewust niet
dragen en/of weigeren er een op te zetten,
kunnen niet op school zijn en zullen naar huis
gestuurd worden. Het dragen van een
mondkapje is voor ieders gezondheid in
belang.
Leerlingen die het mondkapje zijn vergeten
kunnen er een kopen voor 50 cent.

Schoollaptops in bruikleen
Er zijn leerlingen die een schoollaptop in bruikleen
hebben gekregen tijdens de periode van onderwijs
op afstand. Nu de lockdown voorbij is wat betreft
het onderwijs aan onze leerlingen, is de bedoeling
dat alle geleende laptops weer terug op school
komen. Veel laptops hebben wij al ontvangen en
worden weer ingezet in de klassen.
Mocht u thuis nog een schoollaptop hebben, wilt u
deze dan z.s.m. aan uw kind meegeven naar
school zodat we deze weer binnen de school
kunnen inzetten?

Kangoeroewedstrijd
Ook dit jaar doen er leerlingen van VSO De Keyzer
mee aan de wereldwijde reken-/wiskunde
Kangoeroewedstrijd. Een aantal leerlingen heeft
zich hiervoor opgegeven. Er zijn verschillende
niveaus van de Kangoeroewedstrijd en deze
worden op twee verschillende momenten
afgenomen. De leerlingen nemen onder schooltijd
deel op woensdag 24 maart en op donderdag 25
maart
Ouder(s) en de deelnemende leerlingen worden
hiervan op de hoogte gebracht.

Bericht vanuit Stichting Blauwe Maan: Sexting
Beste ouders /verzorgers,
We zitten momenteel in een moeilijke tijd waarin alles net even wat
anders verloopt als hoe we het gewend zijn. Voor jongeren is het
ook een moeilijke tijd omdat zij hun vrienden en vriendinnen niet meer kunnen zien. Althans, niet
meer op de manier zoals dat een jaar geleden wel nog mogelijk was. De sociale contacten
moeten beperkt worden en de verveling begint toe te slaan. Het is dan ook niet zo’n gekke
gedachte dat alle jongeren massaal gebruik maken van online platformen want hoe moet je
anders contact houden met de buitenwereld?
Er wordt ontzettend veel gebruik gemaakt van sociale media om toch in contact te kunnen blijven
met de omgeving. Het is natuurlijk heel fijn dat dit mogelijk is maar het gebruik van sociale media
brengt ook gevaren met zich mee. Er heeft een artikel in de krant gestaan waarin wordt vermeld
dat meer dan een kwart van de eerste misbruikgevallen via sociale media plaatsvindt en dat
bevestigt maar weer hoe hard het nodig is om preventief te werken en zoveel mogelijk jongeren te
bereiken om seksueel misbruik tegen te gaan.
Wij hebben een poster met een QR-code ontworpen die gericht is aan jongeren om ervoor te
zorgen dat zij bewuster omgaan met het fenomeen sexting. De poster is aan deze
ouderinformatiebrief toegevoegd. Dit kan eventuele vragen oproepen. Wij denken dat het vooral
nu, in de coronacrisis, van belang is om daar aandacht aan te besteden vanwege het hoge aantal
activiteiten op WhatsApp, Instagram, Snapchat etc. Het kan zo zijn dat jongeren wellicht in de
verleiding komen om spannende foto’s met elkaar uit te wisselen. Daar is in principe niets mis
mee maar helaas zien wij ook dat dit regelmatig mis gaat met alle gevolgen van dien. Wij willen
jongeren bewust maken van de risico’s die sexting met zich meebrengt en wat je moet doen als
het dan toch mis is gegaan.
Wij willen niet alleen de jongeren op de hoogte brengen van de gevaren van sociale media maar
ook u zodat u daar wellicht over in gesprek kan gaan met uw kind. Ben niet bang om het gesprek
hierover aan te gaan en keur het ook niet gelijk af maar stimuleer uw kind om duidelijk eigen
wensen en grenzen aan te geven en beantwoord eventuele vragen die uw kind heeft.
Wij raden u aan om ook eens de QR-code te scannen en een kijkje te nemen naar de informatie
die verspreid wordt onder de jongeren zodat u daar zelf ook van op de hoogte bent. We hopen u
zo voldoende te hebben geïnformeerd en mocht u vragen hebben over het thema schroom dan
niet om contact op te nemen met een van de hulpverleners van Blauwe Maan. Dit kan telefonisch,
via de mail of via de chat.
Met vriendelijke groet,
Team Blauwe Maan

