
 

Agenda:  
 

17 juli: Kennismakingsmiddag 

19 juli: Afscheid uitstroomleerlingen 

20 juli: Laatste schooldag.  

 

21 juli: Start zomervakantie  

03 september: Eerste schooldag 
 

 

Om nog meer leerlingen voor 
te breiden op (beschut) werk, 
starten we na de zomervakan-
tie met onderwijs op de les-
boerderij. Hier worden prakti-
sche lessen (zoals horeca, 
schoonmaak, groenvoorziening 
en houtbewerking) gekoppeld 
aan theoretische lessen op een 
plek buiten school. Op de les-
boerderij wordt er nog meer 
gekeken naar welke training 
een leerling nodig heeft om 
een passende werkplek te ver-
werven. Een voorbeeld: fiets-
training naar de werkplek. In 
de bijlage volgt meer informa-
tie over het hoe en waarom 
van de lesboerderij. We hopen 
ook dat we op de lesboerderij 
heel snel kunnen starten met 
naschoolse opvang voor onze 
12-20 jarigen, zodat er ook 
voor deze doelgroep een pas-
sende naschoolse opvang mo-
gelijk is.  
Er zijn dit jaar weer heel wat 
personele vraagstukken, die 
we gelukkig allemaal hebben 
weten op te lossen! 
We nemen afscheid van heel 
wat collega’s (of hebben dat 
eerder dit jaar gedaan): juf 
Rita Hatzmann, juf Pia van 
Steenwijk, juf Hennie van 
Goor, juf Pia Jansen,  
juf Marijke Koolstra, juf Mariet 
Wilthagen en juf Hennie van 
Goor! Bijna al deze collega’s 
gaan genieten van hun (pre-) 

pensioen en na jarenlang 
hard werken, is ze dat van 
harte gegund! We bedanken 
hen natuurlijk voor al hun 
inzet en wensen ze alle goeds 
in de toekomst! 
Met alle invalproblemen die 
er voortdurend bestaan, zijn 
we blij dat we nieuwe colle-
ga’s juf Anne van Goor, juf 
Sietske Postma en juf Desi 
Rodriquez van harte welkom 
mogen heten en dat ook juf 
Christa Kuiper, meester Joost 
Webbink, juf Angelyne Roe-
lands en juf Michelle Horst-
man definitief bij ons op 
school mogen blijven! 
Tot slot zal intern begeleider 
Maran Odding komend jaar 
een (gedeeltelijk) uitstapje 
maken naar het reguliere 
Voortgezet Onderwijs. Geluk-
kig blijft zij ook nog twee da-
gen bij ons werken en wordt 
zij aangevuld door Esther 
Kleyberg, ook haar heten we 
van harte welkom.  
Deze week worden alle  
namen en rugnummers in de 
groepen weer definitief be-
kend en hopen we op een 
mooi volgend schooljaar.  
 
Carina van den Barg,  
Directeur Kind– en Leercen-
trum W.A. van Liefland 
 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Voordat we volgende week 
vrijdagmiddag de deuren slui-
ten, nog even een terug– en 
vooruitblik. Een jaar dat voor 
het team in het teken stond 
van een nieuwe opdracht rond 
arbeidstoeleiding. Het afgelo-
pen jaar hebben we scholing 
gevolgd over hoe we leerlingen 
al vanaf het SO nog beter kun-
nen begeleiden richting een 
passende onderwijs– of werk-
plek. Tijdens onze jaarlijkse 
ouderavond hebben we daar-
over een hele plezierige uitwis-
seling gehad met ouders/ ver-
zorgers. Daarnaast is er hard 
gewerkt aan het verder invoe-
ren van Begeleid Ontdekkend 
Leren (BOL): hoe pak je nieu-
we taken aan en wanneer/hoe 
vraag je om hulp?  
Er is veel overleg met het 
werkgeversveld nodig om leer-
lingen passend uit te laten 
stromen naar dagbesteding of 
(beschut) werk. Steeds vaker 
zien we dat leerlingen, soms 
eerst via dagbesteding, uit-
stromen naar (beschut) werk. 
Een mooie ontwikkeling, die 
ook wat van school vraagt.     
Volgend jaar werken we nog 
maar met 2 leerroutes: A 
(Vervolgonderwijs of Arbeid) 
en D (VSO of Dagbesteding). 



plaats van een aantal VSO 
leerlingen, samen met hun 
ouders/verzorgers. Donder-
dag 19 juli vindt ‘s middags 
de diplomering plaats voor de 
leerlingen die van het SO uit-
stromen. Wij wensen alle 
leerlingen veel succes toe op 
hun nieuwe plek! 
 
Schoolgidsen SO en VSO 
De schoolgidsen voor school-
jaar 2018-2019 zijn klaar. 
Alle ouders/ verzorgers ont-
vangen deze week per mail 
de schoolgids. De schoolgid-
sen staan eveneens op de 
website.  
 
Schoolkalender 
Ook de schoolkalender voor 
alle ouders/verzorgers is 
klaar. Alle activiteiten 
(vakanties, contactweken, 
lampionnenshow, etc.) staan 
vermeld in deze schoolkalen-
der. Alle ouders/ verzorgers 
ontvangen deze schoolkalen-
der voor of direct na de zo-
mervakantie.  
 
Foto’s Ouderportaal 
In verband met het omzetten 
naar het nieuwe schooljaar 
zullen alle nieuwsberichten 
en fotoalbums in de zomer-
vakantie van het Ouderpor-
taal worden verwijderd. Heeft 
u nog leuke foto’s van uw 
zoon of dochter in het Ouder-
portaal gezien en wilt u deze 
bewaren, dan is het verstan-
dig om de foto’s te downloa-
den en zelf op te slaan. Het 
Ouderportaal sluit maandag 
23 juli aanstaande.   

 

Ouders/verzorgers van nieu-
we leerlingen ontvangen in 
de week na de zomervakantie 
van ons een inlogcode en 

Dank! 
De laatste maanden van het 
schooljaar staan bol van de 
activiteiten: schoolreizen, 
excursies, afscheid leer-
lingen, diplomering, prokkel-
stage, etc. Zonder uw hulp is 
het niet mogelijk om al deze 
activiteiten te organiseren. 
We stellen uw hulp zeer op 
prijs. DANK daarvoor!!! 
Ook dit schooljaar hebben we 
een aantal klassenouders 
bereid gevonden om bij aller-
hande zaken te helpen. We 
willen de klassenouders har-
telijk danken voor hun inzet 
dit schooljaar: fijn dat jullie 
altijd voor ons klaarstaan!  
 

Nieuwe leerlingen. 
Ook komend schooljaar zul-
len een aantal nieuwe leer-
lingen op onze school star-
ten. Wij heten alle nieuwe 
leerlingen en hun  
ouders/verzorgers van harte 
welkom en wensen hen een 
fijne tijd bij ons op school.  
 

Kennismakingsmiddag  
17 juli 
Dinsdagmiddag 17 juli vindt 
de kennismakingsmiddag 
plaats en kunnen alle leer-
lingen kennis maken met de 
nieuwe klas en de nieuwe juf/ 
meester.  
Ouders/verzorgers van nieu-
we leerlingen en van leer-
lingen die van het SO naar 
het VSO stromen zijn voor 
deze middag uitgenodigd.  

 

Groepsindeling 2018-2019 
De groepsindeling voor ko-
mend schooljaar is met de 
ouders/verzorgers besproken 
tijdens de contactweek. Alle 
ouders/verzorgers ontvangen 
de groepsindeling.   

 

Afscheid leerlingen 
Aan het einde van het school-
jaar zijn er een aantal leer-
lingen die onze school gaan 
verlaten. Zij stromen vanuit 
het SO naar het SBO, VSO of 
PRO of vanuit het VSO naar 
PRO, arbeid of dagbesteding.  
Op donderdag 19 juli vindt in 
de ochtend de diplomering 

gebruikersinstructie voor het 
Ouderportaal.  
 

Begeleid Ontdekkend Leren 
(BOL)  
In de vorige nieuwsbrieven 
heeft u al kennis kunnen ma-
ken met de denklichtjes 1, 2 
en 3 van Begeleid Ontdekkend 
Leren (BOL). In deze nieuws-
brief is het tijd voor het laatste 
denklichtje:  

 

Denklichtje 4 Evalueren: 
De begeleider stelt denkvra-
gen over het eindresultaat van 
de taak én hoe het is gegaan. 
Het gaat om wat je gemaakt 
hebt, maar nog meer om hoe 
je dat gedaan hebt. De leerling 
leert hier om zelf ook naar bei-
de zaken te kijken: 
 
Wat vind je goed gelukt aan je 
werk? 
Hoe ziet jouw tosti (soep, 
zandkoekje, broodje gezond, 
enz.) eruit? 
Lukte het jou om alles te vin-
den wat je nodig had?  
Wat vond je lastig om te vin-
den? Waar kwam dat door? 
Hoe lukte het uitvoeren van je 



 
 
 
  

 
 
 
 
 

taak?  
Kun je vertellen wat je een 
lastig moment vond? Hoe heb 
je dat opgelost? 
 
De leerling ontdekt op deze 
manier hoe het plan van aan-
pak gewerkt heeft. Daarbij 
zal de leerling zich met hulp 
van de begeleider afvragen: 
“Wat ga ik de volgende keer 
op dezelfde manier aanpak-
ken? Wat heb ik vandaag ge-
daan dat ik een volgende 
keer anders zou doen?” Maar 
ook: “Hoe ging de samenwer-
king? Wil ik daarin iets veran-
deren?” 
Beide zaken, product en pro-
ces, zijn van belang.  
Heeft een leerling bijvoor-
beeld dit keer niet alles van 
tevoren klaargezet en ont-
dekt tijdens het proces dat 
dit best lastig was, dan leert 
hij om een volgende keer wel 
alles meteen klaar te zetten. 
Koos een leerling dit keer 
voor samenwerken met een 
vriend/vriendin en merkte 
dat dit heel gezellig was, 
maar dat daardoor wel een 
paar dingen vergeten wer-
den, kiest hij misschien een 
volgende keer voor een an-
dere ‘werkpartner’. Beide 
leermomenten zijn belangrij-
ke stappen in het trainen van 
arbeidsvaardigheden. 
 
Oude nieuwsbrieven 
Alle nieuwsbrieven worden 
geplaatst op de website on-
der het kopje “Ouders”. 
Mocht u eerder uitgegeven 
nieuwsbrieven willen lezen, 
dan kunt u deze op onze 
website terug vinden.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomervakantie begint op zaterdag 21 juli 
en eindigt op zondag 2 september.  

De eerste schooldag is op  

maandag 3 september.  

 

Wij wensen iedereen een  

hele fijne vakantie toe! 

 

Team Kind– en Leercentrum  

W.A. van Liefland 


