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Nieuws vanuit het management 
Bij deze oudernieuwsbrief ontvangt u een persoonlijke brief van de directeur van de 
school, Ellen Verwer. In aanvulling op deze brief informeren wij u via deze 
oudernieuwsbrief over andere ontwikkelingen binnen het management. 
De nieuwe managementstructuur onder stichting Resonans vraagt om een uitbreiding 
van het managementteam met een vierde teamleider. De gesprekken voor deze invulling 
zijn deze week gestart.  
We streven ernaar om het managementteam zo snel als mogelijk in het nieuwe jaar 
compleet te hebben. Het management van de school wordt vanaf januari 2019 gevormd 
door Tiny Hoekema, Diony Breedveld en Claudy Luiten. Voor De Thermiek is Claudy ook 
een nieuwe teamleider, haar komst was al eerder dit schooljaar aangekondigd.  
Een aantal aspecten zijn nog niet bekend, zoals de naam van de sectordirecteur en de 
vierde teamleider. Wanneer dit bekend is, zullen ook de portefeuilles opnieuw verdeeld 
worden. Hierover wordt u op een later moment geïnformeerd. 
 
Niet alleen de directeur, Ellen Verwer,  neemt afscheid met de kerstvakantie, ook de 
interim teamleider Natascha Niemeijer rondt haar werkzaamheden in december af. Zij zal 
binnen de nieuwe stichting Resonans op een andere school op interim basis aan de slag 
gaan. Bijna anderhalf jaar heeft Natascha zich met overtuiging ingezet voor onze school 
en leerlingen.  
 
Deze maand vindt een overgang plaats van het computersysteem naar Office 365, dit 
vraagt van personeel een extra inspanning om binnen een nieuwe omgeving je weg weer 
te vinden. In de week van 26 november is onze school aan de beurt. De 
computers/laptops van de leerlingen worden eveneens overgezet naar Office 365. 
Leerkrachten bereiden zich er op voor dat zij in week 48 mogelijk een aantal dagen geen 
gebruik kunnen maken van het digibord.  En ook zullen zij hun leerlingen voorbereiden 
omdat zij misschien niet op hun computer kunnen werken tijdens de installatie van Office 
365. De nieuwe digitale werkomgeving zal voor iedereen even wennen worden. We zijn 
blij dat onze systeembeheerder Peter de Boer dit proces volledig en nauwgezet begeleidt.  
 
Een ander belangrijke activiteit deze maand is de afname van een 
tevredenheidsonderzoek. Elke twee jaar wordt dit onderzoek vanuit bestuur op alle 
scholen uitgezet onder ouders, personeel en leerlingen SO bovenbouw en VSO. Dit 
kwaliteitsonderzoek komt voort uit een wettelijke taak van de scholen om zelf de 
kwaliteit van hun onderwijs op orde te hebben en te houden. Twee jaar geleden hebben 
we voor dit onderzoek bureau Scholen met Succes ingeschakeld een bureau met veel 
ervaring. Scholen met Succes zal ook nu de vragenlijst uitzetten. De vragenlijst wordt 
digitaal afgenomen. Om dit mogelijk te maken wordt het emailadres van ouders dat op 
school bekend is, gedeeld met Scholen met Succes. Met betrekking tot privacy houdt  
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Scholen met Succes zich volledig aan de richtlijnen van de in de sector breed 
vastgestelde privacynormen. Op hun website www.scholenmetsucces.nl kunt u de 
privacyverklaringen lezen. Een persoonlijke uitnodiging voor deelname volgt later deze 
maand.  
 
 
Personeel 
Soms zit het mee, helaas vaker zit het tegen, als het om personeel gaat. Onverwacht 
snel lukte het een zeer ervaren en geschikte leerkracht te vinden voor De Tuinfluiters, in 
de persoon van Linda Achterkamp. Met ruime ervaring op een mytylschool leek zij de 
ideale leerkracht voor een VSO groep met uitstroomprofiel dagbesteding. Helaas heeft zij 
na 3 weken aangegeven dat zij haar benoeming om privé redenen wil beëindigen. Per 
direct zijn we opnieuw aangewezen op een creatieve oplossing om de dagelijkse leiding 
in de groep rond te krijgen. 
 
Bij de SO groep De Zwanen hebben we te maken met langdurige ziekte van Linda van 
den Bos, in de periode tot de kerstvakantie verwachten we geen invalkracht extern te 
kunnen aantrekken. In de afgelopen weken heeft Els Spook (leerkracht NT2) tijdelijk 
ingevallen, waarbij we af hebben gezien van de extra aandacht voor Nederlands als 
tweede taal. Inmiddels is deze taak overgenomen door Manon Lek, intern begeleider, op 
woensdag en donderdag. Zij zal tot de kerstvakantie het onderwijs bij De Zwanen 
verzorgen. Gevolg daarvan is dat er daardoor minder uren beschikbaar voor de interne 
begeleiding. Voor de groep De Zwanen in elk geval fijn dat er een leerkracht beschikbaar 
is, de vele wisselingen doen nooit goed. We blijven uitkijken naar een leerkracht die ook 
vanaf januari 2019 beschikbaar is.  
Mocht u als ouder nog leerkrachten in uw kennissenkring hebben die geïnteresseerd zijn 
in een invalbaan als leerkracht, laat zij dan contact met school opnemen. Een 
onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs is een vereiste. In principe willen wij geen 
directe familieleden op school inzetten als personeel, maar in de huidige omstandigheden 
vinden we dat we ook deze mogelijkheid moeten onderzoeken. Contactpersoon is Sarie 
Marck, managementassistente, te bereiken via het algemene nummer van school.  
 
De lessen NT2 komen eind van deze maand, voor langere tijd, te vervallen. Dit heeft te 
maken met de afwezigheid van de leerkracht Els Spook. Zij moet een medische ingreep 
ondergaan en zal voor langere tijd uit de running zijn.  
Komende maanden begroeten we wel een paar nieuwe personeelsleden. Per 1 december 
start Wendy van Poelgeest als onderwijsassistente. Per 1 januari start een nieuwe 
leerkracht, Patricia Dijk. Beiden zullen 3 dagen per week gaan werken.  
 
 
Schoolbibliotheek 
 
Beste lezers en lezeressen, 

Wij, enthousiaste leden van de werkgroep leesonderwijs, 
zijn bezig om een schoolbibliotheek  in te richten op een 
centrale  plek binnen school. De boeken op school staan 
nu op verschillende plekken. We willen de bibliotheek meer 
toegankelijk maken voor alle leerlingen. 
We willen graag het lezen meer stimuleren door een rijke, 
stimulerende leesomgeving aan te bieden. Het realiseren 
van een bibliotheek binnen school is een grote stap in die 
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richting. We hopen dat dit voor de zomervakantie is 
gerealiseerd is. Wij hebben er met elkaar veel zin in om 
dit mogelijk te maken.  

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen! 

Groeten  van de leden van de leescommissie 

 

 

Ingekomen post  
 

 
Het VTV –(Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten) biedt aan 
mensen met een verstandelijke beperking een aanbod van vrijetijds- en 
vormingsactiviteiten, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun bestaan. Ook de 
komende maanden staan er activiteiten op het programma. Kijk op de website voor meer 
info: www.stichtingvtv.nl.  

 
Runnersworld Leiden nieuwjaarsloop 
 
De Leiden Atletiek & Loopgroep Oegstgeest 
organiseert op zondag 6 januari 2019 de 
Runnersworld Leiden Nieuwjaarsloop. Het parcours 
voert over de atletiekbaan en door het Leidse Hout 
over een afstand van circa 1 kilometer. De afstand 
van de racerunners en de G-run wordt afgelegd op 
de atletiekbaan. Aanvang:  
- 10.00 uur Racerunners 60 meter en 400 meter; 
- 10.20 uur G-run 400 meter (tot 12 jaar)/ 800 
meter (vanaf 12 jaar) 
- 10.35 uur GeZZinsloop ca 1 km. 

Raadpleeg voor veel meer loopinformatie de 
website: www.hetcircuit.net 

  



 
Wat staat ons te wachten de komende maanden:  
 

Jaarplanning voor ouders schooljaar 2018-2019 
 
 

November   
Vrijdag 16 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 
Vrijdag 23 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 
Vrijdag 30 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 
December   
Woensdag 5 Sinterklaasfeest voor alle groepen 
Vrijdag 7 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 
Dinsdag 11 Excursie voor De Sperwers 
Donderdag 13 Excursie voor De Wielewalen 
Vrijdag 14 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 
Maandag 17 Schoolreisje kerstmarkt voor De Nachtegalen 
Donderdag 20 Kerstviering voor alle groepen 

Vrijdag 21 
Margedag, alle leerlingen vrij. Alle leerlingen kerstvakantie tot 
en met zondag 6 januari  

Januari   
Zondag 6 Tot en met zondag 6 januari: kerstvakantie, alle leerlingen vrij 
Vrijdag 11 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 
Vrijdag 18 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 
Woensdag 23 Studiedag, alle groepen vrij 
Vrijdag 25 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 
Maandag 28 Koffieochtend 
  Excursie voor De Zwaluwen 
  Theaterbezoek voor De Tuinfluiters en De Nachtegalen 
Februari   
Vrijdag 1 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 

Dinsdag 5 
Voorstelling Leidse Volkshuis voor De Merels, De Mezen, De 
Vinken en De Eenden 

  Museumbezoek voor De Meeuwen 
Donderdag 7 Museumbezoek voor De Kiekendieven en De Buizerds 
Vrijdag 8 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 
  Museumbezoek voor De Condors 
Maandag 11 Theaterbezoek voor De Buizerds 
Vrijdag 15 Kleutervrij voor De Eenden en De Merels 
  Museumbezoek voor De Sperwers 
Dinsdag 19 Juffendag voor De Lijsters 
  Excursie voor De Kieviten 
Woensdag 20 Juffendag voor De Valken 
Vrijdag 22 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Zaterdag 23 
Tot en met zondag 3 maart: voorjaarsvakantie, alle leerlingen 
vrij 
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