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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief die geschreven is vanuit ons prachtige nieuwe schoolgebouw! We zijn
inmiddels al een beetje gewend en genieten dagelijks volop van alle faciliteiten en van alle ruimte.
De afgelopen periode was een roerige, waarin veel dingen anders waren dan we gewend zijn en dat geldt ook
voor de periode die vóór ons ligt.
Deze tijd vraagt iets van iedereen en voor het onderwijs betekent dat vooral flexibel zijn:
•
•
•
•

Flexibel zijn in het opvangen van leerlingen op het moment dat collega’s afwezig zijn;
Flexibel zijn in het geven van hybride onderwijs, waarbij zowel leerlingen thuis als leerlingen op
school tegelijkertijd les krijgen;
Flexibel zijn in het laten vervallen van toetsen bij leerlingen die veel lessen missen;
Flexibel zijn in het aanpassen van het rooster op het moment dat er geen vervanging gevonden kan
worden voor afwezige collega’s, enz. enz.

Ik realiseer me dat we ook van ouders en vervoerders veel vragen en wil iedereen vanaf deze plek dan ook
hartelijk bedanken voor het getoonde begrip en de verleende medewerking.

Ik wens jullie allemaal een fijne kerstvakantie en een mooi begin van 2021!

PAARSE VRIJDAG
Vorige week op 11 december hebben we aandacht besteed
aan Paarse vrijdag, omdat we wilden laten zien dat we op
school iedereen accepteren ongeacht seksuele voorkeur.
Wij wilden leerlingen informeren over wat genderidentiteit is
en wat het hebben van een andere seksuele voorkeur
inhoudt. Voor sommige leerlingen is dit onderwerp beladen
vanwege hun religieuze achtergrond. Toch is er door
iedereen met respect over het onderwerp gesproken en heeft
het in veel klassen geleid tot mooie gesprekken.

Wethouder op SCHOOL
Op maandag 14 december bezocht Paul Dirkse (Leidse
wethouder van Onderwijs) Leystede. Hij ging met een
aantal leerlingen uit vmbo 3 in gesprek over de
samenwerking met het reguliere onderwijs. Veruit de
meeste leerlingen waren hier zeer over te spreken, maar
het meest enthousiast waren ze toch over de lockers, die
met een app bediend kunnen worden.

KERSTACTIVITEITEN
Vanwege de lockdown zijn er uiteraard geen kerstactiviteiten op
school. De school sluit vanmiddag om 17.00 uur en zal deze week
alleen nog donderdagochtend van 9.30 – 11.00 uur geopend zijn
voor leerlingen die een device willen komen ophalen.

HUISWERK MAKEN NA SCHOOLTIJD
Sommige leerlingen komen, om verschillende redenen, thuis niet goed tot het maken van huiswerk.
We hebben als team om die reden besloten dat leerlingen die daar zelf voor kiezen, na schooltijd op het
leerplein terecht kunnen om daar hun huiswerk te maken. Er is dan toezicht en altijd wel een docent in de
buurt om iets extra uit te leggen.
Let wel: het gaat hier niet om bijles, maar alleen om de mogelijkheid om rustig met het huiswerk aan de slag
te kunnen.

NIEUWS vanuit het bestuur
Benoeming Bob Olders als bestuurder Resonans
Met veel genoegen maken we bekend dat we een nieuwe bestuurder hebben gevonden voor Resonans, de
onderwijsstichting waartoe de school van uw zoon / dochter behoort. Hij is geen onbekende voor onze
organisatie: Bob Olders. Hij volgt Johan Taal op in het college van bestuur (CvB) die in januari met pensioen
gaat. Bob werkte de afgelopen jaren als sectordirecteur bij Resonans voor de sector mytyl/tyltyl. Hij heeft de
wervings- en selectieprocedure succesvol afgerond.
De raad van toezicht heeft een van de huidige bestuurders, Iepe Roosjen, per 1 januari 2021 vanwege zijn
ruime ervaring benoemd als voorzitter van het CvB. Bob Olders wordt lid van het CvB. Met Bob Olders
hebben wij vertrouwen in een blijvend sterk Resonans. Door de benoeming van Bob als lid van het college van
bestuur ontstaat er een vacature voor sectordirecteur bij de sector mytyl/tyltyl. Hiervoor starten we op zeer
korte termijn een wervings- en selectieprocedure.
Nieuw adres Resonans
Resonans ondersteunt de scholen per 17 december 2020 vanaf een nieuw adres:

Stafbureau Resonans
Elisabethhof 17
2353 EW Leiderdorp

NIEUWS VANUIT DE MR
Op 2 december jongstleden heeft de MR ingestemd met het aanpassen van de roostertijden op het moment
dat het Beroepscollege een 35-minutenrooster draait of wanneer er levelweken zijn. De MR heeft deze
beslissing genomen op verzoek van de schoolleiding. Ongeveer de helft van de leerlingen in de bovenbouw en
alle leerlingen van OB3 volgen lessen bij het reguliere Beroepscollege Leystede en als daar de lestijden
worden aangepast, moeten wij ons daar bij aansluiten. Dat heeft soms nogal wat voeten in de aarde, maar
. de kansen voor onze leerlingen enorm vergroot en wij ook zien hoe goed het voor leerlingen is om
omdat het
voor zover mogelijk ‘gewoon mee te kunnen doen’, werken we hier graag aan mee.
Vóór de start in januari 2021 zullen alle gemeenten en vervoersbedrijven door ons op de hoogte gesteld
worden van deze roosteraanpassingen en zullen ze ook op de site vermeld worden. Dat betekent dat u, als
ouder, dat niet meer steeds opnieuw hoeft te doen.
De MR heeft verder ook ingestemd met een verlaging van de jaarlijkse ouderbijdrage; u heeft hierover bericht
ontvangen van de administratie.
Voor notulen of agenda’s van de MR kunt u kijken op de site: www.vsoleystede.nl . Wilt u de MR een bericht
sturen of heeft u een vraag? Dan kunt u mailen naar: MR@vsoleystede.nl

IN EEN GLOSSY
Een aantal leerlingen is geïnterviewd voor het tijdschrift “Support Magazine”. Monique Wijnen, redacteur én
oud-leerling van De Thermiek, ging met ze in gesprek over de do’s and dont’s in de omgang met jongeren
met een beperking; erg interessant om te lezen. Hieronder een preview; het hele artikel is op onze site
vinden.
De jongeren waren zó onder de indruk van het gesprek met haar, dat we haar hebben uitgenodigd om na de
kerstvakantie in meerdere klassen met leerlingen het gesprek aan te gaan over leven met een beperking en
alles wat daarmee te maken heeft.

Zoals eerder vermeld, doen wij mee met de Weddenschap: https://www.deweddenschap.nl/
Er wordt inmiddels volop gelezen door leerlingen en collega’s en daar zijn we reuzeblij mee. Een paar
leerlingen (Noël, Stijn en Lisa) zijn geïnterviewd voor de Boekenkrant, voor het onderdeel Young Adults; zie
foto’s. De Boekenkranten zijn gratis op te halen bij boekwinkels in Nederland. Nu die gesloten zijn, gaat onze
docent Nederlands, mevrouw van den Oever, contact opnemen met de uitgever om te vragen of ze een
aantal exemplaren naar ons willen opsturen.

AF- EN ZIEKMELDING
Als een leerling door ziekte of vanwege een medische afspraak afwezig is,
verwachten we van ouders daarover bericht.
Dat kan op twee manieren:
•
•

U kunt een mail sturen naar: afmelding@vsoleystede.nl
U kunt (vóór 8.30 uur) bellen naar: 071 5175011

Het is de bedoeling dat u uw kind elke dag afmeldt, totdat hij/zij weer beter is. Als een leerling zich op
school ziek voelt, meldt hij/zij dat bij de assistent of bij de mentor. Deze overlegt met de leerling en
bespreekt of de leerling zelfstandig naar huis kan. Vervolgens zal er contact worden opgenomen met één
van de ouders om te overleggen.
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