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Januari 2020 

Algemene nieuwsbrief locatie Blauwe Vogelweg, SO en VSO-uitstroomprofiel 

dagbesteding 

Bezoek ons ook op facebook: mytylschool De Thermiek 

e-mailadres redactie: thoekema@resonansonderwijs.nl 

 

Nieuws vanuit het management 

 

Beste ouders, 
Op het moment dat u deze oudernieuwsbrief ontvangt, is uw kind mogelijk niet op school 

omdat zijn of haar juf aan het staken is. Ook als teamleiders hebben we besloten gehoor 

te geven aan de oproep van de vakbonden om te gaan staken. Met deze tweedaagse 

staking wil het onderwijs nogmaals benadrukken bij de politiek dat de grote problemen in 

het onderwijs structurele investeringen vragen. Van harte hopen wij dat deze staking het 

laatste zetje zal zijn voor de minister om in te zien dat de eisen billijk zijn en 

tegemoetkoming aan de eisen nodig is voor behoud en aanwas van gekwalificeerd 

personeel voor goed onderwijs!  

 

In deze periode van het schooljaar zijn we met de teams in het kader van het schoolplan 

2020-2024 in gesprek over het onderwijsaanbod voor komende 4 jaar. Wat gaat goed en 

willen we behouden en met welke onderwijsontwikkelingen willen we aan de slag?  W 

hebben ook rekening te houden met ontwikkelingen in de samenleving. Denkt u 

bijvoorbeeld aan alle vooruitgang op het gebied van technologie en de aandacht voor het 

milieu. Wij vinden het belangrijk om leerlingen goed op voor te bereiden op deelname 

aan de samenleving, dus hebben maatschappelijke veranderingen mogelijk gevolgen 

voor ons onderwijsaanbod. 

Graag willen wij ook met u, als ouders, in gesprek over het onderwijsaanbod op De 

Thermiek voor de komende vier jaar. Zoals in de oudernieuwsbrief van december al 

aangekondigd is, organiseren wij hiervoor op 18 februari een ouderavond (van 19.30 

tot 21.00 uur). We vinden het belangrijk input van ouders te krijgen, zodat we deze ook 

mee kunnen nemen in de verdere uitwerking van de plannen. De voorbereiding van de 

avond vindt plaats in samenwerking met de oudergeleding van de MR. Er zal in kleine 

groepjes, op informele wijze, van gedachten gewisseld worden over verschillende 

onderwerpen die met het onderwijs te maken hebben. De oudergeleding stelt uw 

aanwezigheid bijzonder op prijs. Zij heeft instemmingsrecht over het schoolplan en wil 

daarom ook de mening van andere ouders horen. U ontvangt volgende week nog een 

aparte uitnodiging voor de ouderavond, maar wij willen u alvast vragen deze avond in uw 

agenda te noteren. 

 

Vriendelijke groet, 

  

Mireille Rozeboom (teamleider so-a), Diony Breedveld (teamleider so-m), Claudy Luiten 

(teamleider so-t) en  
Tiny Hoekema (vso-db) 
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Verkeersperikelen op het plein 
Fijn dat ouders zelf hun kind op de fiets naar school brengen! Wel willen wij u verzoeken 

om niet tussen de taxi’s door te fietsen omdat er dan gevaarlijke situaties kunnen 

optreden. 

Wilt u de rijroute van de taxi’s volgen en rechts rijden? Ook kunt u uw fiets bij het hek 

neerzetten en via de stoep uw kind lopend naar de deur begeleiden. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

    

Overleg klassenouders 
Woensdag 15 januari zijn de klassenouders bij elkaar gekomen voor het tweede overleg 

van dit schooljaar. Met elkaar hebben we de afgelopen feestdagen geëvalueerd en 

konden we concluderen dat er natuurlijk altijd verbeterpuntjes zijn, maar dat we het er 

met elkaar over eens zijn dat het een mooie maand geweest was met veel leuke en 

mooie momenten. 

Natuurlijk kijken we tijdens zo'n overleg niet alleen naar wat gebeurd is. Ook de 

komende maanden zijn besproken, met de daarbij verwachte evenementen. Fijn om te 

horen dat veel ouders kunnen helpen bij wat er op de planning staat. Toch blijken er ook 

nog wel activiteiten waar meer hulp voor gezocht wordt. Hierover zult u te zijner tijd door 

de klassenouder benaderd worden. 

Tot slot hebben we over algemene zaken met elkaar gesproken, zoals de ervaringen met 

Parro. Fijn om te zien dat er zulke betrokken ouders zijn, zowel bij het overleg afgelopen 

woensdag als op de achtergrond. Alleen door samen te werken als school en ouders 

kunnen we de school zijn die we willen zijn! 

 

 
Koffieochtend vrijdag 14 februari 
Vrijdag 14 februari staat de eerstvolgende koffieochtend gepland, deze is van 10.30 tot 

12.00 uur (inloop vanaf 10.15 uur). Komt u ook? 

We gaan met elkaar in gesprek over de mogelijke regelingen die er zijn voor (ouders 

van) kinderen met een beperking. De kennis hierover is niet bij alle ouders gelijk; we 

bieden u graag de gelegenheid om deze met elkaar te delen. 

Daarnaast is het de bedoeling dat er iemand van MEE aanwezig zal zijn om vragen te 

beantwoorden. Hopelijk geeft de bijeenkomst u handvatten om de juiste ondersteuning 

aan te vragen. 

 

 
  



 

Nieuws van Basalt 
Femke Stalpers en Inge Heus, twee van onze ergotherapeuten, gaan Basalt verlaten per 

1 februari 2020. Het goede nieuws is dat wij twee ervaren ergotherapeuten daarvoor 

terug krijgen, Dafne Adarkwah en Rozemarijn Loog. Zij starten echter pas na de 

voorjaarsvakantie op 2 maart 2020. Gedurende de drie februari weken hebben we 

vervanging kunnen organiseren maar niet voor de volledige uren. Dit kan betekenen dat 

de behandelfrequentie van ergotherapie voor uw kind tijdens de februari weken iets 

gewijzigd wordt. Het behandelteam maakt daarin verantwoorde keuzes en wij vragen 

daarvoor uw begrip. 

Het management van Basalt 

 

Tips vanuit de mediatheek: 

  
Nationale Voorleesdagen 

Woensdag 22 januari zijn we gestart met de Nationale Voorleesdagen. 

Dit keer gaat het verhaal over moppereend. 

Eend is mopperig. niemand wil met haar spelen. Tenminste..... dat vindt zij. 

 

 
Poëzieweek 

30 januari begint de poëzieweek. 
  



 

 
Bericht vanuit de MR 
Beste ouders 

Onderstaande punten zijn besproken op de MR vergadering op 11 december 2019:  

- 0-meting/audit:  

Er heeft een 0-meting/audit plaatsgevonden door twee auditoren van Stichting 

Resonans. Doel was om te kijken hoe de school er voor staat en hoe we kunnen 

werken aan verdere kwaliteitsverbetering. Het streven van Stichting Resonans is 

dat alle scholen van de Stichting op termijn het kwaliteitskeurmerk (speciaal) 

onderwijs gaan behalen.  

Over het algemeen was de uitkomst positief met enkele punten ter verbetering. 

Op het gebied van (leerlingen)zorg, waaronder ‘Geef me de Vijf’ en het 

zorgschema was goed gescoord. Als aandachtspunt vanuit de medewerkers werd 

de verbinding tussen de verschillende afdelingen genoemd. Ook kwamen er uit de 

audit verbeterpunten op het gebied van personeelsbeleid, waaronder vervanging 

bij ziekte.  

- Dit schooljaar wordt er aan het schoolplan 2020-2024 gewerkt. Tijdens de 

studiedag in december is input gevraagd aan het team. Om ouders bij het 

schoolplan te betrekken zal er in het voorjaar een ouderavond georganiseerd 

worden. Een ouder van de MR is bereid om samen met een teamleider de 

bijeenkomst voor te bereiden.  

- Vakantieregeling 2020-2021  

Volgend schooljaar is er wederom een lange periode tussen mei en 

zomervakantie. Wellicht weer een optie om de Pinkstervakantie in te voeren. In de 

MR-vergadering van 28 mei 2020 wordt hierover een beslissing genomen.  

- Terugblik op scholingsavond MR Resonans  

De avond werd als prettig, duidelijk, leerzaam, praktisch en positief ervaren.  

- Deelraden MR  

Er kan in plaats van één MR (voor het VMBO en het SO/VSO locatie Blauwe 

Vogelweg samen) ook gekozen worden voor het splitsen van de MR in twee 

deelraden; eén voor het VMBO en één voor het SO/VSO BLW. Indien men twee 

deelraden wil, dan moeten zowel het VMBO als het SO/VSO BLW de reglementen 

aanpassen. We hebben besloten dat we graag deelraden willen omdat de scholen 

vrijwel los van elkaar functioneren. Als de reglementen aangepast zijn, dient aan 

het bestuur het verzoek gedaan te worden tot splitsing in deelraden. Het VMBO 

moet wel een extra ouder aan te trekken omdat een MR minimaal uit vier 

personen moet bestaan. Het SO/VSO BLW voldoet al aan de eis (zes personen 

personen). Ook moet er op gelet worden dat de GMR door beide deelraden 

vertegenwoordigd wordt, wat op dit moment wel het geval is; een leraar van het 

VMBO en een ouder van de locatie BlW hebben zitting in de GMR. In de volgende 

MR vergadering worden de aangepaste reglementen besproken. 

Met vriendelijke groeten Elise Christiaanse 

 



 

Ingekomen post 
Schoolsportcommissie Leiden 
De Schoolsportcommissie Leiden organiseert in samenwerking met de sportconsulent van 

VTV Leiden/MEE activiteiten voor iedereen met een verstandelijke, lichamelijke of 

zintuigelijke beperking, een vorm van autisme of een chronische ziekte, die op zoek is 

naar een passende sport of beweegactiviteit .  

  

Bewegen kunnen we allemaal. Het is gezond en er is heel veel te beleven op het gebied 

van sport en bewegen.  

  

Het cursusgeld bedraagt voor de cursussen meestal € 12,50 en soms € 25,00.  

  

Omdat de sporten met subsidie van de gemeente Leiden worden aangeboden, moet je 

als deelnemer wel aan een aantal voorwaarden voldoen.  

 

Voor wie bestemd?  

De cursussen zijn bedoeld als een kennismaking met diverse sporten. Ze zijn dus 

uitsluitend bestemd voor beginners. Als je de betreffende tak van sport al beoefent, kun 

je niet aan die cursus meedoen. Het volgen van een zelfde cursus voor de tweede keer is 

niet toegestaan. Indien na afloop van de cursus blijkt, dat de cursist(e) verdere 

belangstelling toont voor zijn/ haar sportkeuze, dan kan de leerling(e) aankloppen bij een 

sportvereniging. Je mag wel aan meerdere cursussen meedoen.  

  

De uitgebreide beschrijvingen van alle leuke activiteiten zijn terug te vinden op onze site: 

www.schoolsportcommissieleiden.nl onder het tabblad CURSUSAANBOD 

AANGEPASTE SPORTEN staan 115 activiteiten van lokale sportaanbieders voor mensen 

met een beperking, die de drempels om te gaan sporten zoveel mogelijk wegnemen.  

   

Met vriendelijke groet, 

  

Joeri Bouwmeester 

Sportconsulent 

  

Bereikbaarheid 

T: 06-11348712 

E: j.bouwmeester@meezhn.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. 

  

   

VTV regio Leiden 

Rijnsburgersingel 60 

2316XX Leiden 

Telefoon: (071) 5 230 800 

www.wijzijnvtv.nl 

  

  

http://www.schoolsportcommissieleiden.nl/
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http://www.wijzijnvtv.nl/#_blank


 

Jaarplanning 2019-2020 

Januari  

vrijdag 31 Kleutervrij voor De Merels en De Eenden 

Februari   

Maandag 3 

Poppentheater in de klas  voor De Eenden, De Vinken, De IJsvogels, 

De Zwaluwen, De Kieviten, De Grutto's, De Wielewalen, De 

Nachtegalen en De Mezen 

Dinsdag 4 Theater voor De Uilen, De Valken, De Lijsters en De Zeearenden 

Vrijdag 7 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Woensdag 12 Museumbezoek voor De Meeuwen 

Donderdag 13 

Cliniclowns voor De Zeearenden, De IJsvogels, De Uilen en De 

Nachtegalen 

Vrijdag 14 Kleutervrij voor De Merels en De Eenden 

Dinsdag 18 Juffendag voor De Zeearenden 

Woensdag 19 Juffendag voor De Valken 

Donderdag 20 Cliniclowns voor De Mezen, De Eenden, De Merels en De Vinken 

Vrijdag 21 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Zaterdag 22 T/m zondag 1 maart voorjaarsvakantie 

Maart   

Donderdag 5 Museumbezoek voor De Buizerds 

Vrijdag 6 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Dinsdag 10 Excursie voor De Kieviten 

  Kinderboerderij voor De IJsvogels 

Woensdag 11 Juffendag voor De Merels en De Eenden 

Donderdag 12 Buizerds en Haviken cultuurproject KEP 

Vrijdag 13 Kleutervrij voor De Merels en De Eenden 

Maandag 16 

Waslijnsportdag voor De Uilen en De Valken, De Zeearenden, De 

Zwaluwen, De Grutto's, De Lijsters, De Zwanen en De Meeuwen 

Maandag 16 Open podium voor SO-A, SO-M, SO-T en de VSO-groepen 

Dinsdag 17 

Waslijnsportdag voor De Kiekendieven, De Wielewalen, De Sperwers, 

De Kieviten, De Condors, De Buizerds en De Haviken 

Dinsdag 17  Excursie voor De Mussen 

Woensdag 18 Ouderavond  

Donderdag 19 Excursie voor De Wielewalen 

Vrijdag 20 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

  Juffendag voor De Lijsters 

Dinsdag 23 Schoolfotograaf 

Dinsdag 24 Studiedag voor alle groepen 

Woensdag 25 Juffendag voor De IJsvogels 

Vrijdag 27 Kleutervrij voor De Merels en De Eenden 

Dinsdag 31 Fietssportdag voor De Buizerds en De Haviken 

April   

Donderdag 2 Theaterbezoek voor de Zeearenden 

Vrijdag 3 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Dinsdag 7 T/m donderdag 9 kamp voor De Haviken 

Woensdag 8 Juffendag voor De Zwanen 



 

Donderdag 9 Bezoek aan de boerderij voor De Nachtegalen 

Vrijdag 10 Goede Vrijdag, alle groepen vrij 

Maandag 13 Tweede Paasdag, alle groepen vrij 

Woensdag 15 Juffendag voor De Buizerds 

Vrijdag 17 Kleutervrij voor De Mussen en De Mezen 

Vrijdag 17 Koningsspelen voor alle groepen 

Maandag 20 

T/m wo 22 eind-cito voor De Haviken en leerlingen die dit jaar 

uitstromen 

Vrijdag 24 Museumbezoek voor de Zeearenden 

Vrijdag 24 Museumbezoek voor de Haviken 

Vrijdag 24 Kleutervrij voor De Merels en De Eenden 

Zaterdag 25 T/m zondag 10 mei: meivakantie voor alle groepen 
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