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UIT HET MT
September zit er al weer bijna op. Een maand met veel regen, maar gelukkig ook met zon! Een maand waarin we u als ouders mochten
ontmoeten bij onze informatieavond en de kennismakingsgesprekken. Sommige ouders hebben we al tijdens de bespreking over hun kind
met alle betrokkenen mogen ontmoeten. Fijn om zo gezamenlijk met u op te trekken! Volgende week start de Kinderboekenweek. Op
maandag 2 en dinsdag 3 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. groepsbesprekingen en de viering van het Leids Ontzet. Door de landelijke
staking wordt het een behoorlijk gebroken week, want ook op donderdag 5 oktober is er geen les omdat de school is. Daarna nog een
week voordat de herfstvakantie begint.

Welkom nieuwe leerlingen :
Na de herfstvakantie start Syreen Shouaib bij ons in groep 1. We wensen haar veel plezier en succes bij ons op school!
Voorstellen deelraad
Graag informeren wij u over de Deelraad NoordWest:
De Deelraad is een regionale raad. Zij stemt in of adviseert over de plannen en het beleid van de regio waar de school of ambulante
dienst onderdeel van is. Vanuit elke locatie is één ouder en één medewerker vertegenwoordigd. De Deelraad vergadert zes keer per jaar
met elkaar. De regiodirectie is een deel van de vergadering aanwezig voor overleg. De Deelraad NoordWest bestaat uit de locaties:
Alphen SO, Leiden SO, Leiden VSO, Ambulante dienst Leiden, Ambulante dienst Haarlem, Haarlem SO.
Vanuit de locatie Leiden SO zijn wij Anja Jacobs (leerkracht groep 4-5) en Dimitri Weij (ouder van Collin groep 4) vertegenwoordigd.
Mocht je meer willen weten over de Deelraad en medezeggenschap, schroom dan niet om een van ons te benaderen!
Dit kan via schouder.com. Ook kunt u Anja aanspreken op school op dinsdag tot en met vrijdag.
Staking donderdag 5 oktober
Op donderdag 5 oktober, de dag van de leraar, zal er een landelijke staking zijn, uitgeroepen door de vakbonden. In het regeerakkoord
moet extra geld worden vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Auris
ondersteunt deze boodschap aan de politiek voor meer (financiële) maatregelen voor het onderwijs.
Op donderdag 5 oktober zullen wij deelnemen aan deze landelijke staking.
Dat betekent dat de school op deze dag gesloten zal zijn.
We realiseren ons dat we opnieuw een beroep op u doen, maar vinden dat we voor de toekomst van het onderwijs in
het algemeen en voor de toekomst van hele generaties kinderen waaronder die van u, dit beroep op u mogen doen.
We willen met onze deelname aan deze staking onze boodschap aan de politiek kracht bij zetten en danken u voor
uw steun aan deze actie!
Wij hebben de taxibedrijven geïnformeerd over deze actie, zodat zij weten dat zij uw kind op donderdag 5 oktober niet hoeven op te
halen.
SchouderCom
De communicatie tussen ouders en school verloopt via SchouderCom.
Voor u zijn de volgende zaken wellicht handig om te weten:
 Inloggen kan nu ook via onze website: login + slotje: als je hierop klikt kom je in het inlogscherm van SchouderCom;
 Als u ingelogd bent en u gaat naar het gedeelte rechtsboven “mijn gegevens”: als u dit aanklikt ziet u een links een kolom met
een aantal items waaronder “opties”. Als u deze aanklikt komt u in een scherm waarin u bij “opties en instellingen”, de frequentie
kunt instellen waarmee u van SchouderCom een melding van een bericht ontvangt. Als u “dagelijks” aanklikt krijgt u op dezelfde
dag dat een bericht geschreven is hiervan een melding;








BELANGRIJK: Blogs worden nu minimaal 1x per week onder de aandacht gebracht. Net als voor berichten zal het ook mogelijk
worden om dagelijks notificaties te ontvangen, dat stukje moet nog ontwikkeld worden. Omdat BLOGS veel gebruikt worden door
collega’s raden wij u aan, zolang de melding daarvan nog niet dagelijks is, toch dagelijks even SchouderCom te checken
MENU: aanklikken “bericht maken”. U komt nu in een “mailscherm”. Als u op het groene + klikt, dan komt u in een scherm waarin
u kunt aanklikken of u een bericht naar een hele groep wil sturen (distributielijsten) of mailboxen (specifieke groep/persoon) of
naar een individu.
Wanneer uw kind ziek is horen we dat graag door middel van een telefoontje en niet via Schoudercom. Per telefoon weten we
zeker dat het bij de leerkracht van die dag terecht komt.
Schoudercom App is beschikbaar voor iOS en Android en te vinden in Apple App Store en Google Play Store. Informatie over
releases, nieuwe functionaliteit, bekende bugs etc. is te vinden op de App pagina (http://www.schoudercom.nl/app_support).

Terugblik informatieavond
Donderdagavond 7 september mochten we veel ouders verwelkomen op school. Helaas hadden we problemen met de server waardoor
het praatje in de aula en in de klassen niet ondersteund kon worden met beelden. Tijdens het algemene gedeelte in de aula hebben de
teamleiders, Intern begeleiders en de ouderraad zich aan u voorgesteld. Ook werd u deelgenoot gemaakt van de schoolontwikkelingen die
dit schooljaar op de agenda staan:
Sociaal veiligheidsbeleid
Werken aan een positief schoolklimaat heeft voortdurend aandacht nodig, daarmee zijn we nooit klaar. Met de Wet Veiligheid op school
hebben we een inspanningsverplichting actief veiligheidsbeleid te voeren en het effect hiervan periodiek te meten. Bij het formuleren van
dit beleid zullen de vertrouwenspersoon en de coördinator anti-pestbeleid betrokken worden. Er zal geborgd worden dat we ouders en
leerlingen vragen naar hun beleving van veiligheid op onze school. Dit zal een plek krijgen in het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek. De
opbrengsten van dit gesprek zullen we vertalen in acties om de veiligheid verder te vergroten. Een onderdeel van sociale veiligheid is het
onderwerp relaties en seksualiteit. De leerroute relaties en seksualiteit stond vorig schooljaar expliciet op de scholingsagenda. Het
lespakket relaties en seksualiteit ondersteunt de kinderen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling op een manier die past bij hun
leeftijd. U kunt zich komend schooljaar op een avond laten voorlichten over dit onderwerp door de GGD. De Kanjertraining staat ook dit
schooljaar weer op de agenda. We vinden het belang dat we aandacht blijven besteden aan hoe je op een prettige en respectvolle wijze
met elkaar omgaat. Om u zo goed mogelijk over de Kanjertraining te informeren, organiseren wij voor u een ouderavond over dit
onderwerp.
Met woorden in de weer
De aanpak van Met Woorden in de Weer is ontwikkeld met als doel het woordenschatonderwijs op scholen te
verbeteren. Met Woorden in de Weer is geen methode maar het is een aanpak die zich richt op verbetering van
vaardigheden. Effectief uitleggen en inoefenen van woorden en begrippen verhoogt de kwaliteit van niet alleen
het woordenschatonderwijs maar uiteindelijk van het gehele handelen in de klas. De logopedisten hebben vorig
schooljaar de 2 daagse training gevolgd, de rest van het team gaat dit schooljaar deze training volgen, zodat we
gezamenlijk in blijvende nauwe samenwerking het woordenschatonderwijs een stimulans kunnen geven.
Zorgstructuur
Kinderen komen bij ons binnen, ze zijn bij ons of ze verlaten onze school, allemaal momenten waarop we hun ontwikkeling volgen en in
gesprek gaan met elkaar en met u over vervolgstappen. Afgelopen schooljaar hebben we een aanzet gemaakt om deze zorgstructuur nog
verder te verbeteren. Dit schooljaar gaan we verder met de ontwikkeling en uitwerking van onze zorgstructuur en wordt u uitgenodigd om
actief mee te denken in het multidisciplinaire overleg over uw kind.
Taalmethode
Vorig schooljaar hebben we vier taalmethodes uitgeprobeerd. Met de criteria die we opgesteld hebben en met de ervaringen die we
opgedaan hebben, hebben we een nieuwe taalmethode gekozen, namelijk Staal. Met deze methode gaan we werken in groep 4 t/m 8.
Muziek
Muziek komt in ons onderwijs natuurlijk terug tijdens de ochtendopeningen. Komend schooljaar willen we 2 digitale methodes voor
muziek gaan uitproberen, zodat we muziek ook op andere momenten in ons onderwijs kunnen laten terugkomen. Ook zal het thema
muziek tijdens drie korte periodes in het jaarrooster centraal staan. In deze periodes zal er in de klassen extra aandacht worden besteedt
aan muziek.
Ontwikkeling visie onderwijs en kind
Een goede en duidelijke visie helpt bij het maken van keuzes als het gaat om schoolontwikkelingen en het realiseren van onze
doelstellingen. Daarom gaan we dit schooljaar als team aan de slag met het ontwikkelen van onze visie op onderwijs en kind. Tijdens
studiedagen en vergaderingen zal dit onderwerp steeds terugkomen. We willen ook u als ouder betrekken bij het ontwikkelen van onze
visie. Na het algemene gedeelte in de aula, kon u kennismaken met de collega’s die met uw kind werken en met de ouders van andere
kinderen uit de klas van uw kind. Ook ontving u informatie over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. Bedankt voor uw komst, we
stellen dat zeer op prijs!
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Leerlingbesprekingen
Ieder jaar houden wij een leerlingbespreking waarin wij de ontwikkeling van uw kind bespreken.
Het doel van deze leerlingbespreking is om samen de onderwijsbehoeften van uw kind te bespreken en aan welke doelen er op school,
maar ook thuis, gewerkt zou moeten worden. Verder bekijken we of uw kind de intensieve zorg van onze school nog nodig heeft , is
uw kind nog afhankelijk van de specialistische setting, van onze school of dat het (eventueel met ondersteuning) verantwoord is de stap
naar de reguliere school te maken of dat een andere onderwijssetting passender is bij de onderwijsbehoefte van uw kind.
Sinds augustus 2017 moeten wij wettelijk elk jaar bepalen of een leerling nog toelaatbaar is. In de praktijk wijkt dat niet af van wat we
als school al deden: immers elk schooljaar maken we pas op de plaats en bekijken we of De Weerklank nog steeds de beste plek voor uw
kind is om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
Is er twijfel of is de onderwijsbehoefte van uw kind niet langer passend bij onze specialistische setting of is er geen overeenstemming
tussen u als ouders en school over de juiste plek voor uw kind, dan bespreken leerkracht en Commissie van Leerlingenzorg uw kind met
u in een overleg waar ook een lid van de CvO bij aansluit, waarbij het uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van het lid CvO om het kind
ook te willen bespreken in de vergadering van de CvO.
de moeder van Riley de Mooij over het bijwonen van de leerlingbespreking
Ik mocht bij de leerlingbespreking van mijn zoon aanwezig zijn. Daar was de leerkracht, een rt-er en een logopedist aanwezig.
Ik kreeg te horen wat het doel was wat ze voor ogen hadden, waar aan gewerkt moest worden en of het arrangement nog nodig is .
Ook keken ze waar hij op uitviel en daar wordt dan ook extra aan gewerkt.
En of ik ook nog wat had toe te voegen aan het plan en of vragen had . Ik vond het erg fijn, het gaf me erg veel informatie hoe ze
betrokken zijn bij een leerling.
Kennismakingsmiddag-/avond
In de afgelopen periode bent u uitgenodigd voor een ges prek op school of hebben collega’s een huisbezoek
afgelegd. Een nieuw element in deze gesprekken was de expliciete uitnodiging aan u om tijdens dit gesprek ons
te vertellen wat voor uw kind belangrijk, waarbij u uiteraard zelf besliste wat u wel of niet over uw kind vertelde.
We hopen op basis van de door u gegeven informatie over uw kind ons onderwijs en onze begeleiding nog beter
te laten aansluiten bij wat uw kind nodig heeft. Dank voor uw openheid en de prettige gesprekken!

Groepsbespreking 2 oktober
De ontwikkeling van elke leerling wordt op verschillende manieren gevolgd. De leerkracht en logopedist volgen de ontwikkeling met
behulp van observaties, gesprekjes met leerlingen en door middel van toetsen en tests. Eenmaal per jaar bespreekt de Commissie van
leerlingenzorg (CvL) elke leerling in een individuele leerlingbespreking, waarin de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Twee keer
per jaar is er een groepsbespreking waarin alle leerlingen worden besproken. Deze besprekingen zijn multidisciplinair: zowel
onderwijskundige als logopedische gegevens komen aan bod. Dit gebeurt onder leiding van de Intern Begeleider en eventueel in
aanwezigheid van de orthopedagoog/psycholoog en de teamleider. De kinderen zijn deze maandag vrij. Dinsdag 3 oktober zijn alle
leerlingen ook vrij ivm Leids Ontzet.
Vooraankondiging groepsoptredens
Vanaf maandag 25 september staan de ochtendopeningen in het teken van groepsoptredens. De oudere leerlingen presenteren misschien
wel zelf een ochtendopening, de jongere kinderen doen misschien een liedje of laten een mooie tekening zien. Wat ze ook doen: ze stellen
uw aanwezigheid zeker op prijs! Op de ouderkalender kunt u zien, wanneer welke groep aan de beurt is.
Week tegen pesten (kanjerweek) 18-22 september
In de week van 18-22 september was de week tegen pesten. In programma ’s als het Klokhuis werd extra aandacht besteed aan het
tegengaan van pesten. In onze ochtend openingen en in de klas is dit thema ook regelmatig onderwerp van gesprek. D.m.v. de
Kanjertraining bespreken we met de kinderen dat ieder de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor een veilige en respectvolle sfeer.
Met kinderen oefenen we dit op allerlei manieren.
Wil u aangeven wanneer u iets merkt wat niet past bij een veilige en respectvolle sfeer van omgaan met elkaar? Een veilige school is van
heel groot belang! We kunnen hier samen voor zorgen.
Ervaringen ouder(s)
Ik mocht bij de leerlingbespreking van mijn zoon aanwezig zijn. Daar was de leerkracht, een rt-er en een logopedist aanwezig.
Ik kreeg te horen wat het doel was wat ze voor ogen hadden, waar aan gewerkt moest worden en of het arrangement nog nodig is .
Ook keken ze waar hij op uitviel en daar wordt dan ook extra aan gewerkt.
En of ik ook nog wat had toe te voegen aan het plan en of vragen had .
Ik vond het erg fijn, het gaf me erg veel informatie hoe ze betrokken zijn bij een leerling.
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Vrijwillige ouderbijdrage
Van 35% van alle kinderen van onze locatie hebben we de ouderbijdrage mogen ontvangen. Door de ouderbijdrage kunnen we feesten
zoals het schoolproject, Sinterklaas en kerst zo vieren als we het nu doen. Van de ouderbijdrage worden activiteiten bekostigd, die niet
door de overheid worden vergoed.
ouderbijdrage per
leerling
sint

6,5

kerst

4

pasen

2,5

klassenbudget

5,5

project

5

sportdag

2,5

3-okt

3,5

kinderboekenweek
FOSS bijdrage
schaatsen
Overig (o.a. gezonde
week, attentie
schoolverlaters)

2
2,5
1
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40
Via schoudercom heeft u een betalingsverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. We hopen uw bijdrage binnenkort tegemoet te
zien!
Mocht het bedrag geheel of gedeeltelijk een probleem voor u zijn, dan kunt u contact opnemen met met de teamleiders of kijk of u
gebruik kunt maken van het minimabeleid van uw gemeente. Voor de gemeente Leiden via https://gemeente.leiden.nl/themas/werk-eninkomen/minimabeleid/kindpakket/.
Algemeen
Theatervoorstelling: Scheiden wat doet dat met een kind?
Deze interactieve voorstelling van Robert van der Gaag en Vanes Spee is voor ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, die op een
toegankelijke manier willen kijken, luisteren en (indien gewenst) praten over het effect van de scheiding op kinderen. Wat kunnen betrokkenen doen om de scheiding voor kinderen zo goed als mogelijk te laten verlopen? Hoe kunnen ze verder na de scheiding? Door
emotionele, herkenbare en soms humoristische scenes onderzoekt het publiek de do’s en don’ts van scheiden. Het geheel wordt omlijst
door zelfgeschreven teksten op herkenbare muziek. Er is ruimte om ervaringen, tips en knelpunten te delen, maar iedereen wordt hierin
vrij gelaten. Meer informatie kunt u vinden op de website:
https://www.cjgleiden.nl
Sporten voor iedereen!
Wil je ook sporten bij een

G-eweldig team?

Voetballen bij RCL
Rcl zet helemaal niemand buitenspel. En daarom is er nu ook G-voetbal bij RCL voor jongens en meisjes tot 15 jaar, die niet
mee kunnen komen in het regulier voetbal.
Meer info bij Maurice Pieterson: 06 18652822 of mailen naar brodusday2012@gmail.com
Korfballen bij KZ Danaïden
Samen waar kan, apart waar nodig. Wij denken dat er veel meer kinderen in de leeftijd tot 15 jaar (net) niet aan reguliere
teamsport toekomen. Wil je meer informatie neem contact op met Jan Folkers, coördinator G-jeugd, e-mail
jan.folkers60@gmail.com of 06 46162582
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De logotip
Bewegen op de bank
Tim zoekt een walvis is een prentenboek voor jonge kinderen waarin rijm, heraing, dieren en gebaren op prettigew
wijze bij elkaar komen. Tim is een echte dierenvriend! Hij heeft gehoord over een walvis, maar hoe ziet die er
eigenlijk uit? Kij en beleef de zoektocht van Tim. Hij doet d egebaren voor, zodat jij ze amen met je kind na kunt
doen. Stilzitten is geen optie!
Te verkrijgen via www.gebaren.nl
Nieuws uit de groep
Groep 7/8
Op maandag 18 september zijn wij met onze klas naar Noordwijk geweest. Daar deden wij mee aan de sportdag georganiseerd door
‘Friends United’, gesponsord door de Dirk Kuyt Foundation.
Het weer werkte niet echt mee, dus was het gelukkig binnen, bij sportpark Duinwetering.
We kwamen binnen, kregen een prachtig oranje shirt en de indeling voor de dag. Wat veel
leuke dingen staan er op het programma!
De opening was officieel, met een wethouder uit Noordwijk. We dansten, samen met een
mascotte van Dirk Kuyt, op het nummer ‘Leef!’. Daarna kon het feest echt beginnen.
We hebben 10 verschillende clinics gedaan, allemaal van 20 minuten. Van echt yoga op een matje, tot
badminton, tot punten verzamelen bij voetbal door in gaten te schieten, tot een heuse bootcamptraining,
we hebben zoveel leuke dingen gedaan! In de pauze kregen we zelfs heerlijke patat.
Na de pauze stond boogschieten, hockey en een dansworkshop nog op het programma. Als afsluiter kregen
we nog een ijsje en een leuke goodiebag mee naar huis. Wat een verrassing! We hebben een erg leuke dag met elkaar gehad en de
kinderen uit groep 7/8 hebben zich echt van hun sportiefste kant laten zien!
3 oktober Hutspotmaaltijd
Vrijdag 29 september staat in teken van ‘3 oktober – Leidens Ontzet’. Tijdens de ochtendopening wordt het
verhaal van het Leidens Ontzet verteld en tussen de middag smullen we met elkaar heerlijk van hutspot met
(halal) knakworst. Kinderen hoeven deze dag geen brood voor de lunch mee te nemen, tenzij al van tevoren
duidelijk is dat zij niet van hutspot houden. Aangezien veel kleuters niet van hutspot houden is er voor hen een
wit broodje met knakworst, maar ze kunnen natuurlijk ook hutspot proeven! Het is wel de bedoeling dat alle
kinderen drinken meenemen.

Kinderboekenweek

In oktober 2017 is weer de Kinderboekenweek.
In overleg met het MT is dit jaar besloten om niet voor het algemene thema van de Kinderboekenweek te kiezen maar volgen we de
Christelijke Kinderboekenmaand “Bibbers in je buik”, (bang voor het donker, bang voor de tandarts, bang voor nieuwe school, bang om
gepest te worden, bang om te vliegen, bang voor een hond, etc, etc)
Er worden boeken besteld rondom dit thema en ook vragen we dit lespakket aan.
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Belangrijke data











11 oktober
Groepsoptreden groep 6/7



12 oktober
Groepsoptreden groep 4

2 oktober
Groepsbespreking, leerlingen vrij



13 oktober
Groepsoptreden groep 7/8

3 oktober
Leids Ontzet, leerlingen vrij



16 t/m 20 oktober
Herfstvakantie



23 oktober
Hoofdluiscontrole



26 oktober
Welkom nieuwe leerlingen tijdens ochtendopening
ECHO



30 oktober
KNO-arts



2 november
Ouderavond Ervaar TOS

29 september
Hutspot eten
Groep 7/8 Minikoraal

4 oktober
Start Kinderboekenweek
Groepsoptreden groep 5



5 oktober
Stakingsdag, school gesloten/leerlingen vrij



6 oktober
Groepsoptreden groep 6



9 oktober
Ouderochtend ouders nieuwe leerlingen Ervaar TOS
Groepsoptreden groep 3
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