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Voorwoord
Jullie lezen nu alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar! Een schooljaar met veel onrust, ook in
onderwijsland. We zijn afwisselend wel en niet naar school gekomen vanwege de Coronamaatregelen en
daarnaast hadden we als team te maken met een aantal langdurig zieke (en dus afwezige) collega's. Ook op
dit moment is een aantal collega's nog afwezig, dus zijn we druk bezig met het zoeken naar vervangers.
Hopelijk kunnen we na de meivakantie weer met een volledig team aan de slag.
Voor de vierdejaars breekt er een spannende tijd aan: over vier weken gaan de Centrale Examens van start.
Vanaf 17 mei mogen ze aan de bak en wij wensen ze natuurlijk alvast allemaal heel veel succes, zowel met de
voorbereidingen als straks met de examens!!
Maar voor nu wil ik jullie allemaal eerst een hele fijne
meivakantie wensen, met veel zon en veel mooie momenten!
Carla Reijners

Gegevens van ouders up-to-date
Met enige regelmaat blijkt dat de gegevens die wij van ouders in SOMtoday hebben staan, niet meer actueel
zijn. Het is belangrijk dat we ouders kunnen bereiken, dus willen we u verzoeken om wijziging van gegevens
(adres, telefoonnummer, mailadres) door te geven aan de administratie van de school
dgeluk@resonansonderwijs.nl

Ziekmeldingen van leerlingen
Wij willen er nog een keer met klem op wijzen dat leerlingen ziek of afwezig gemeld moeten worden vóór 8.15
uur in de ochtend. Het is voor docenten heel vervelend als ze pas halverwege de les horen dat een leerling ziek
is, met name als er online onderwijs wordt gegeven, of als een groep over twee lokalen verdeeld is.
Wilt u hier alstublieft rekening mee houden?

Rooster na de meivakantie
Zoals via de mail al aangegeven is, starten de lessen na de meivakantie voor alle leerlingen weer op school.
Omdat de examenleerlingen geen les meer hebben en we de flexruimte hebben ingericht als leslokaal,
kunnen we vier klassen verdelen over zes lokalen. Op die manier kunnen we er zorg voor dragen dat er niet
meer dan 10 leerlingen in een lokaal zitten. We zullen de lokalen regelmatig ventileren en in de pauzes blijven
de leerlingen in principe ook in de klas. Wel mogen er wisselende kleine groepjes leerlingen in de pauze op het
leerplein en mogen de oudere leerlingen in tweetallen naar buiten.
Omdat we in gesprek zijn met docenten die eventueel de uren van mevrouw Kusters willen overnemen
gedurende haar afwezigheid, kan het zijn dat het rooster in de meivakantie toch weer veranderd wordt. Dat is
natuurlijk niet alleen voor de roostermakers weer een enorme klus, ook voor Janine Haasnoot (die alles in
SOMtoday invoert) is dit weer heel veel extra werk. Omdat we ernaar streven de begin- en eindtijden van alle
lesdagen hetzelfde te houden, zal het veranderen van het rooster geen gevolgen hebben voor het
leerlingvervoer. Wel zal het voor leerlingen verschil uitmaken, in zoverre dat ze op andere dagen andere
spullen mee moeten nemen, zoals boeken en gymspullen. We zullen het eventuele nieuwe rooster in de
tweede week van de meivakantie aan alle ouders en leerlingen sturen!

Chromebooks
Veel leerlingen hebben in de afgelopen periode een Chromebook van school geleend, om daarmee thuis het
onlineonderwijs te kunnen volgen. Nu we na de meivakantie weer volledig op school aan de slag gaan, willen
we uiteraard de Chromebooks ook weer terug op school. Op maandag 10 mei maken de onderwijsassistenten
een rondje langs de klassen, om te checken of alle Chromebooks (ongeschonden en inclusief adapter) weer
op school zijn. Als dat zo is, krijgen de leerlingen een bewijs van inlevering mee naar huis en wordt de
leenovereenkomst die door ouders ondertekend is, vernietigd. De Chromebooks blijven vanaf dat moment
weer op school en worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kasten.

Afscheid Teun Vetter
Onze collega Teun Vetter gaat per 1 juni met pensioen. Teun heeft 45 jaar in het onderwijs gewerkt,
waarvan bijna 20 jaar bij onze stichting. Hij heeft veel voor onze school betekend en we wensen hem alle
goeds toe voor de toekomst! Onlangs is hij verhuisd naar een dorp op de Veluwe, daar kan hij tijdens zijn
pensioen heerlijk gaan genieten van de prachtige natuur!

Nieuwe collega
Met ingang van 1 april is Rosanne van Gasteren-Flanderhijn bij ons
gestart als nieuwe docent. Zij stelt zichzelf graag aan jullie voor:
Hallo,
Mijn naam is Rosanne van Gasteren. Ik ben 30 jaar oud en moeder van twee jonge kinderen.
Tijdens mijn zwangerschapsverlof zag ik het vacaturefilmpje van het vso-vmbo op de website
verschijnen. Hier werd ik direct enthousiast van! Werken met jongeren in het vmbo is iets wat ik al een
langere tijd ambieer. De afwisseling in het geven van verschillende vakken en de diversiteit van
leerlingen spreken mij aan.
Voordat ik op vso Leystede kwam werken, werkte ik op de Korte Vlietschool in Leiden. Hier draaide ik
een aanvangsgroep met jonge leerlingen. Ook heb ik op Praktijkcollege het Metrum gewerkt.
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging!

Zelftesten in het onderwijs
Na de meivakantie zullen we in het v(s)o gaan starten met risicogericht testen op het Corona virus; zowel
voor leerlingen als voor teamleden.
Voor leerlingen betekent dit, dat ze zichzelf op school kunnen testen op het moment dat er iemand in de
klas of op school besmet blijkt te zijn. Testen ze negatief, dan kunnen ze gewoon op school blijven en de
lessen blijven volgen. Testen ze positief, dan gaan ze direct naar huis. Deze vorm van testen vindt altijd
plaats op basis van vrijwilligheid en de tests zullen worden uitgevoerd in het bijzijn van een van onze
onderwijsassistenten, die daarvoor een training hebben gevolgd. Als een leerling jonger is dan 16 jaar,
dienen ouders expliciet toestemming te geven voor het risicogerichte testen. U kunt dit in SOMtoday
aangeven!
En als u dan toch in SOMtoday bent: u kunt hier ook aangeven of uw zoon/dochter gefotografeerd of
gefilmd mag worden en voor welke doeleinden. Ook dat is voor ons prettig om te weten, zodat we niet in
elk apart geval contact met ouders hoeven te zoeken!

Willie Wortel Wedstrijd
De medewerkers van Stichting Technolab Leiden ontvingen enorm veel creatieve en inspirerende
inzendingen van leerlingen die een ontwerp hebben gemaakt voor “de Expeditie naar Mars”. Van al die
inzendingen gingen er 25 door naar de halve finale en daar zat ook een ontwerpersgroepje van onze school
bij: Myrthe Disselvelt, Josefien Padberg en Yara van der Vlught.
Van deze groepjes gaan er 10 door naar de zinderende finale en als Myrthe, Josefien en Yara daarbij zitten,
gaan ze op het Technolab verder gaan bouwen aan hun uitvinding. De meiden hebben een promotiefilmpje
gemaakt, waarop ze hun ontwerp presenteren en dat ingestuurd. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief
was de uitslag nog niet bekend, maar we zijn nu al trots op ze! We houden jullie op de hoogte van de uitslag.

Examennieuws
Gespreid examen
Bijna is het zover, dan starten de eindexamens voor onze vierdejaars! De examens mogen dit jaar over twee
tijdvakken gespreid worden en onze leerlingen hebben daarin hun weloverwogen keuze gemaakt. Opvallend
is het dat de meeste leerlingen ervoor gekozen hebben om alle examens in het eerste tijdvak te doen, want:
“Dan ben je er maar vanaf…!”.

Praktische opdracht biologie
Voor biologie stond er nog een praktische opdracht op het programma: een gedragsobservatie bij dieren. In
voorgaande jaren gingen de leerlingen voor die opdracht naar Artis, waar natuurlijk een ruime keuze is aan
verschillende diersoorten. Vanwege de Coronamaatregelen kon dat dit schooljaar helaas niet doorgaan. Als
alternatief togen de vierdejaars TL-leerlingen op maandag 13 april o.l.v. biologiedocent Jan Schaap en
onderwijsassistent Marry Dubbelaar, naar de Leidse Hout om daar de herten te observeren. Iets minder
spectaculair dan dierentuindieren, maar dat mocht de pret niet drukken!

Basketballclinic
Afgelopen maandag 19 april werd er voor een aantal groepen leerlingen een basketballclinic georganiseerd,
waar de leerlingen van het vso en het beroepscollege gemengd aan mee hebben gedaan. De clinic werd
georganiseerd door Fun4All en gegeven door trainer Sergio. Het was een groot succes!

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 (vanaf 8.00 uur, vóór 8.15 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 coach. 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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Cito 3 vmbo 3
Gastles OB3 (Monique Wijnen)
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26 april t/m 7 mei 2021
Dinsdag 27 april 2021
Donderdag 13 mei 2021
Vrijdag 14 mei 2021
Maandag 17 mei 2021
Maandag 24 mei 2021
25 t/m 28 mei 2021
Donderdag 10 en vrijdag 11 juni 2021
Donderdag 17 juni 2021
Vrijdag 16 juli 2021
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