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Bezoek ons ook op Facebook: mytylschool De Thermiek
e-mailadres redactie: mrozeboom@resonansonderwijs.nl

Nieuws vanuit het management
Beste ouder(s), verzorger(s),
U wordt soms overspoeld door informatie door ons. Vooral in deze tijd gaat heel veel
over corona. Wat zijn de nieuwste maatregelen? Moet de groep van uw kind in
quarantaine? Wat is het advies van de GGD?
We kunnen ons voorstellen dat u daar af en toe van moet zuchten. Voor ons is het steeds
weer afwegen welke informatie we u geven en hoe uitgebreid we dat toelichten. Te veel
informatie is niet goed, maar te weinig ook niet. Wij proberen daar een goede balans in
te vinden.
Verder krijgt u vaak een verslag vanuit de klas. In woord en beeld wordt u geïnformeerd
over de dagelijkse gang én de bijzonderheden. We nemen aan dat u daarvan meestal
heel blij wordt.
Wij vinden het ook altijd erg leuk om iets van u te horen. Wat heeft u in het weekend
met uw kind(eren) gedaan? Wat heeft uw kind thuis verteld over de activiteiten op
school? Welke bijzonderheden zijn voor ons van belang te weten?
Op die manier kunnen we toch betrokken blijven bij elkaar. Alles in het belang van de
ontwikkeling en het welzijn van uw kind.
Binnenkort komen de oudergesprekken er weer aan. We hebben dan meer tijd om rustig
over (en soms met) uw kind te praten. We delen samen een grote verantwoordelijkheid
en het is van belang zo goed mogelijk op één lijn te zitten.
We hopen dat de berichten steeds minder over corona hoeven te gaan en steeds meer
over uw kind en de ontwikkelingen van en in de school. Daar zijn we allemaal erg aan
toe.
Vriendelijke groet,
Mireille Rozeboom (afdelingsdirecteur so-a), Diony Breedveld (afdelingsdirecteur so-m),
Claudy Luiten (afdelingsdirecteur so-t) en Tiny Hoekema (afdelingsdirecteur vso-db)
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Artikel uit het Leidsch Dagblad
Hieronder het artikel uit het Leidsch Dagblad waarin Esther Zoutman (juf van de
Sperwers) en Esther de Vijlder (juf van de Appelvinken) een mooi beeld van de situatie
bij ons op school gaven.

Verzoek aan ouders
Als de school ’s middags uit gaat is het buiten erg druk met
ouders en buschauffeurs. Iedereen staat door elkaar heen.
De afspraak is dat de ouders van SO-M en het VSO op de
stoep bij de fietsenrekken en langs het hek van het
kleuterplein kunnen wachten totdat hun kind naar buiten
komt.
De laatste tijd heeft de taxidienst opgemerkt dat er regelmatig ouders op andere plekken
staan te wachten/kletsen. Dit levert soms gevaarlijke situaties op als er busjes komen
aanrijden. Daarom een dringend verzoek van de taxidienst aan de ouders om op de
afgesproken plek(ken) te staan.

Digitaal ondertekenen
De administratie (leerlingenzorg) doet een pilot met het digitaal ondertekenen van
documenten. Dit digitale ondertekenen vervangt op termijn bij allerlei officiële
documenten de gewone handtekening. Digitaal ondertekenen kan door ouders, maar ook
door medewerkers van school of externen worden gedaan. Het scheelt veel papier en het
is sneller en eenvoudiger dan de gewone post.
Wij doen een pilot met de leerlingen die dit schooljaar de school verlaten en met
leerlingen van wie de Toelaatbaarheidsverklaring verloopt op 31-07-2022.
Voor al deze leerlingen is onder andere een tussenevaluatie
van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) nodig.
U krijgt via de mail een verzoek van mytylschool De
Thermiek om diverse bestanden te ondertekenen. Wij
werken hiervoor met Signhost. Het werkt op een
eenvoudige en rechtsgeldige manier.
Werkt u met Gmail? Dan kan het bericht binnenkomen
onder het tabje "reclame".

Nieuwe werkwijze Jeugdhulp op school
Samen met de gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio willen wij u op
de hoogte brengen van verandering binnen de jeugdhulp op school. De regio waar onze
school staat start per januari 2022 met een nieuwe wijze van jeugdhulp op scholen voor
speciaal onderwijs. Aan iedere school is een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder
verbonden. De jeugdhulpverlening zal onderdeel zijn van
de zorgstructuur op school.
Waarom een verandering?
Het doel is dat jeugdhulp op school laagdrempelig
beschikbaar is, een snelle inzet mogelijk is en
schooluitval voorkomen wordt.
Wat betekent dit voor de jeugdhulp op De Thermiek?
De jeugdhulpverlening zal onderdeel zijn van de zorgstructuur op school. De keuze voor
de aanbieder ligt bij de school zelf. We hebben gekozen om met de Schavuiten te blijven
werken vanwege de jarenlange goede ervaringen die wij met elkaar opgedaan hebben.

In overleg met school wordt gekeken wat nodig is voor welk kind en hoe dit te
organiseren. De extra ondersteuning kan individueel of groepsgewijs plaatsvinden. Het is
de bedoeling dat de jeugdhulp op school de individuele jeugdhulp die via het JGT werd
aangevraagd grotendeels vervangt.
Wat verandert er voor school en ouders van leerlingen van De Thermiek?
- Voor de ouders die zelf ondersteuning inkopen vanuit het PGB verandert er op dit
moment niets!
- School ontvangt van de gemeente een budget voor extra ondersteuning voor
leerlingen die dit nodig hebben. Ouders hoeven dus niet zelf meer een aanvraag
bij de gemeente in te dienen voor extra ondersteuning vanuit de JGT.
- School heeft samen met het wijkteam de regie over de inzet van extra
ondersteuning en kan deze waar nodig snel en flexibel inzetten.
- Bij de OPP besprekingen zal met ouders besproken worden of een leerling extra
ondersteuning nodig heeft in relatie tot de (leer)doelen, indien nodig kan ook
tussentijds besloten worden tot extra ondersteuning.
- Dit schooljaar zal de PB inzet voor de leerlingen die dit al krijgen niet veranderen.
Bij de OPP bespreking in juni zal de extra ondersteuning geëvalueerd worden en
afspraken gemaakt worden voor schooljaar 2022-2023.

Ingekomen Post/Mail
Beste ouders van de Thermiek,
SOL (Samen Ondernemend Leren) is sinds de zomer van 2020 dé organisatie die het
Jeugd- en Jongerenwerk aanbiedt in Leiden. Wij organiseren activiteiten voor, door en
met jongeren én hun ouders. Bij activiteiten kunt u denken aan Huiswerkondersteuning,
Talentplaza (dit doen we samen met BplusC), verschillende sportactiviteiten en
JongWijkTalent (je eerste bijbaan voor jongeren). Voor de ouders hebben wij o.a. samen
met Buzz Weerbaar Opvoeden. Wij richten ons op kinderen vanaf ongeveer 6 jaar tot 23
jaar en hun ouders. Verschillende partners waar wij mee samenwerken zijn onder
andere CJG, JGT, politie, scholen (PO en (S)VO en de Buurtsportcoaches van Incluzio.
De laatste tijd bereiken ons vragen van onze netwerkpartners en ouders of wij
activiteiten organiseren voor kinderen met een lichamelijke beperking. Die hebben we nu
nog niet, maar dat willen we graag veranderen. Wij zien graag dat álle kinderen uit
Leiden zich thuis voelen bij onze activiteiten. Maar daar hebben wij jullie hulp voor nodig!
Nu starten onze activiteiten op tijden, waarop de kinderen met een lichamelijke
beperking nog onderweg zijn van school naar huis. Vaak is de (speel) ruimte te krap met
tafels voor rolstoelen. We willen graag van u weten hoe we ons aanbod zo goed mogelijk
kunnen aansluiten op jullie vraag.
Daarom komen wij graag met jullie in contact om te horen wat de
wensen zijn: welke tijden en dagen zijn handig, soort activiteit, locatie,
welke partners en tips.
Wilt u meedenken? Wij zijn te bereiken op een van de volgende
nummers/mailadressen:
Daniëlle Bazen:
Dbazen@solnetwerk.nl 06-14868116
Christien Hoek:
Choek@solnetwerk.nl 06-83895094
Puck van Osnabrugge: PvanOsnabrugge@solnetwerk.nl 06-28787285
U kunt uw wensen/tips ook naar ons mailen.

Webinar – Nog steeds corona … Zo kom je er als gezin
doorheen!
Op 10 februari 2022 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in
samenwerking met Tischa Neve een webinar over het ondersteunen van
gezinnen in deze corona-periode. Het is bedoeld voor alle ouders met kinderen
tussen de 2 en 12 jaar uit Hollands Midden.

Er komt als ouders veel op ons af en op onze kinderen
ook. We hebben onze eigen zorgen, onzekerheden en
emoties, maar zien ook die van de kinderen. En dat al
een hele lange tijd. We hebben al tijden als gezin
intensief met elkaar te maken, moeten steeds weer
schakelen en zijn het inmiddels allemaal ook wel
behoorlijk zat.
Hoe begeleiden we kinderen zo goed mogelijk in deze lange Coronatijd? Hoe zorg je
voor een goede sfeer binnen het gezin? In dit webinar helpt psycholoog en
opvoedkundige Tischa Neve, bekend van TV en verschillende media, je op weg met
antwoorden en ideeën voor al deze dilemma’s. Samen kijken we naast de enorme
uitdagingen waar we voor staan ook naar de kansen die dit alles meebrengt voor je
gezin!
Dit webinar vindt plaats op donderdag 10 februari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur.
Aanmelden voor de gratis CJG-webinar Help je puber de corona-periode door kan via
www.cjgcursus.nl of via deze link.
Meer informatie
Website:
E-mail:
Telefoon:

en aanmelding CJG cursussen
www.cjgcursus.nl
info@cjgcursus.nl
088 254 23 84
@ cjgcursus

Planning 2021-2022
In verband met de huidige Corona-maatregelen
zijn er in deze nieuwsbrief geen activiteiten
opgenomen. Wij hopen de volgende keer weer
een planning met u te delen.

