6 februari 2018

Nieuwsbrief
VSO AJ SCHREUDERSCHOOL
Beste ouders/verzorgers
De Schreuder in beweging!
Sinds de laatste nieuwsbrief heeft u via brieven informatie gekregen over
nieuwe personeelsleden en vertrekkende personeelsleden. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe vakdocenten ZWS (mw. Hartman) en CT (dhr. Monseurs) zich aan u voor. Mevrouw Brouns en de heer Dekker zijn in de afgelopen periode vertrokken. Wij danken ze hartelijk voor al het werk wat zij
voor de leerlingen hebben betekend!
Verder zijn ook mw. Reijgersberg en binnenkort mw. Bonte nieuw op onze
school, zij zullen de groepen ondersteunen als assistent. Per 1 maart komt
mw. Landman als nieuwe groepsdocent op donderdag en vrijdag het team
versterken. Helaas is mw. Dijkstra nog ziek, mw. Saders re-integreert momenteel door administratieve werkzaamheden te doen voor klas 3B. In de
volgende nieuwsbrief zal mw. Reijgersberg, mw. Bonte en mw. Landman
zich voorstellen. Omdat er weer veel nieuwe collega’s zijn, zullen wij per 1
maart de zieke collega’s beter kunnen vervangen. U krijgt in februari nog
bericht over de personele invulling tot en met de zomervakantie.
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Verjaardagen

Steeds meer leerlingen krijgen een stageplek en steeds meer leerlingen
gaan stage lopen op een werkervaringsplek (WEP). Daar zijn wij erg blij
mee! De WEP noemden wij vroeger de LOL stage. U moet denken aan de
stage bijvoorbeeld bij de Jumbo en het Kruitvat. Mw. Hilkemeijer gaat dhr.
Dekker vervangen en leiding geven aan deze groepsstages.
Leerlingenraad
In januari heeft de leerlingenraad bij elkaar gezeten. De leerlingenraad
heeft aangegeven dat zij zich veilig voelen op school en in de klas. Ze willen graag meer computers in de klas, zouden het fijn vinden als ze meer uit
werkboekjes mogen werken en zijn blij dat er meer praktijkdocenten zijn
gekomen. En in de zomer zou een zwembad ook heel lekker zijn! De leerlingen hebben natuurlijk nog veel meer aanbevelingen gegeven, die worden
meegenomen in het onderwijsteam overleg op school.
Ouderregiegroep
De ouderregiegroep heeft in november vergaderd. De ouderregiegroep was
op zich tevreden over hoe alles op school loopt, aan zieke personeelsleden
kun je weinig doen. Wel gaven ze aan dat niet alle brieven worden meegegeven aan de leerlingen, waardoor er soms informatie wordt gemist. In
maart hopen wij weer te vergaderen over de verbeterpunten die de ouderregiegroep heeft meegegeven.
Keuzevakken
Vanaf dit jaar kunnen leerlingen voorkeursvakken aangeven als zij naar
een volgende fase doorstromen. Dit zijn de leerlingen die 15 jaar worden
(fase 2) of 17 jaar (fase 3). Deze leerlingen hebben hiervoor in januari een
brief gekregen.
In alle voorkeursvakken worden de werknemersvaardigheden aangeboden.
Deze vaardigheden zijn voor alle keuze vakken hetzelfde. U moet hierbij
denken aan op tijd komen, je aan afspraken houden, hygiëne, werkkleding
dragen enzovoorts. De school probeert zoveel mogelijk rekening te houden
met de voorkeursvakken, maar de beschikbare roostertijd en beschikbare
vakdocenten zijn uiteindelijk beslissend voor het vakkenpakket.

Data
15 februari

Oudergesprekken

26 februari

Begin voorjaarsvakantie

5 maart

Start school

29 maart

Paasviering

30 maart

Goede vrijdag
(leerlingen vrij)

2 april

2e paasdag
(leerlingen vrij)

10 april
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Uitstroom
Onze stagecoördinator heeft de contacten met de gemeenten en stageplekken weer aangetrokken. Er zijn
meer individuele stageplekken en groepsstageplekken bijgekomen.
Dat werkt mee aan een betere uitstroom van leerlingen naar dagbesteding, begeleid werken of het nieuwe
beschut werken.
Heel erg belangrijk voor ouders is dat zij op de hoogte gebracht moeten worden van het invullen van
“Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen” van het UWV, zodat de leerling opgenomen kan worden in het doelgroepenregister. Dit alles moet gebeuren op het moment dat zij 17,6 jaar worden.
Belangrijk voor ouders om te weten dat de Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen van het UWV een heel
belangrijk meetmoment is. Voordat dit meetmoment plaats vindt wordt op school hard gewerkt aan arbeidsvaardigheden:
Tijd:
Op tijd komen
Je houdt je aan de tijd, werktijden, pauzes etc.
Je kunt zelfstandig reizen
Werkhouding: Werkmotivatie en Leermotivatie
Zelfstandigheid
Initiatief
Kwaliteit en nauwkeurigheid
Kwantiteit en werktempo
Stressbestendigheid
Omgaan met dingen die verkeerd gaan
Flexibiliteit
Kennis en inzicht
Samenwerken
Communicatie:
Contact met de leiding
Contact met collega’s
Kritiek krijgen
Verantwoordelijkheid:
Accepteren van opdrachten
Je doet je werk graag en dat zie je
Verantwoording nemen
Ik houd me aan de regels
Afmelden voor een afspraak
Uiterlijke verzorging
Op school proberen wij de werknemersvaardigheden voor de loonwaarde bepaling zoveel mogelijk aan te leren, maar het UWV en gemeente(s) bepalen uiteindelijk of een leerling in een begeleide werkplek, beschut
werken of dagbesteding aan de slag kan.
Een spannend moment dus! In de derde fase, bij een leeftijd van 17 ½ insturen van Aanvraag beoordeling
arbeidsvermogen.
De stagecoördinator informeert u daarover, als u dit aan moet gaan vragen.
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Even voorstellen
Hieronder stellen onze nieuwe vakdocenten zich aan u voor.
Wij zijn erg enthousiast met de komst van onze nieuwe collega’s.

Mijn naam is Eric Jan Monseurs geboren in Breda en woonachtig in Etten-Leur.
Samen met mijn vrouw en twee kinderen woon ik daar al 22 jaar met veel plezier.
Ik vind het ontzettend leuk om jongeren te coachen en ze voor te bereiden op een mooie
toekomst. In januari ben ik begonnen bij de A.J. Schreuder om daar les te gaan geven in het
vak Consumptieve Techniek.
Na de eerste kennismaking “de proefles “ die ik aan enkele leerlingen mocht geven, ontdekte
ik dat ik het hier heel snel naar mijn zin zou hebben.
Mijn eerste indruk is dan ook goed, een warme gezellige sfeer waarin ik me snel thuis ga
voelen.

Graag wil ik me voorstellen als nieuwe medewerker van VSO A.J. Schreuder. Mijn
naam is Angela Hartman, 33 jaar, getrouwd en trotse moeder van dochter Fenne.
Ik heb 10 jaar met veel plezier gewerkt in het basisonderwijs. In 2015 ben ik medeeigenaar geworden van een schoonmaakbedrijf en glazenwasserij. Dagelijks verzorgen wij met het personeel de schoonmaak en glasbewassing bij diverse klanten in de
regio.
Juist vanuit deze invalshoek wil ik jongeren motiveren, succeservaringen op laten
doen en specifieke vakkennis en vaardigheden leren om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Ik heb ontzettend veel zin in mijn nieuwe baan als docent Zorg en Welzijn schoonmaak en hoop u allen te mogen ontmoeten.
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Kerstgala 14 december 2017 in AHOY
Doordat 2 C Auditie heeft gedaan voor Lang leve de muziekshow in 2017, mochten 1C 2C 2BC 1B en 2B naar
het kerstgala in de Ahoy.
Hierbij was ook Koningin Maxima aanwezig.
We mochten gratis met het openbaar vervoer naar de Ahoy.
Dat was logistiek een aardig klusje, omdat we niet met 50 leerlingen en 12 begeleiders in 1 bus konden
reizen.
Vervolgens hebben wij ons verdeeld over verschillende buslijnen.
Bij Ahoy aangekomen, werd ons geduld nog wel even op de proef gesteld, voordat we naar binnen mochten.
Eenmaal binnen, was het Kerstgala zeker de moeite waard.
Veel bekende artiesten traden op zoals Ronny Flex, Roel van Velzen, Trijntje Oosterhuis, Anita Meijer, en vele
anderen.
Na afloop kregen alle leerlingen een rugzakje met versnaperingen en leuke gadgets erin.
De leerlingen werden nadat het Kerstgala was afgelopen opgehaald door hun ouders.
Het was een zeer leuke muzikale middag, en iedereen heeft er enorm van genoten.
Voor iedereen was het een bijzonder uitje.

Kerstviering
Op 21 december hebben we op de AJ Schreuder onze Kerstviering gehad. Na een gezamenlijke opening in de
gymzaal, waarbij we het Bijbelverhaal hebben voorgelezen, liedjes hebben gezongen en de adventskaarsen hebben aangestoken, zijn de leerlingen teruggegaan naar de klas. Hier hebben ze een heerlijke maaltijd gekregen.
Drie gangen vol met lekkers. Als voorgerecht tomatensoep, als hoofdgerecht aardappelkroketjes, met groente en
kip en als nagerecht lekkere ijstaart. We hebben genoten. Na afloop zijn we helemaal uit ons dak gegaan bij de
Kerstdisco! Wij willen alle docenten en leerlingen nogmaals heel erg bedanken voor hun inzet en gezelligheid
tijdens de kerstviering.
De Kerstcommissie

VSO A.J. Schreuder

Pythagorasweg 80 •

Nieuwe redactie

3076AJ Rotterdam •

Beste ouders/verzorgers,

tel. (010) 2930808 •

Graag willen wij u even op de hoogte brengen dat er vanaf deze nieuwsbrief een nieuwe redactie is.
Nadat mevrouw P. Vinke al die tijd verantwoordelijk was van de nieuwsbrief, heeft zij nu het stokje over gedragen aan mevrouw C Soeterbroek en
mevrouw L Hilkemeijer.

www.vso-ajschreuder.nl

Wij zijn met volle enthousiasme begonnen aan deze ‘voor ons eerste’
nieuwsbrief. Wij hopen dat u met net zoveel plezier de nieuwsbrief blijft
lezen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn kunt u ons altijd mailen.
Dit kan naar:
c.soeterbroek@vso-ajschreuder.nl of l.hilkemeijer@vso-ajschreuder.nl

Postadres:
Postbus 91031
3007 MA Rotterdam
Redactie:
C. Soeterbroek
L. Hilkemeijer

Met vriendelijke groet,
C. Soeterbroek en L. Hilkemeijer

Datum

Klas

Naam

11-02-2002

1c

Jurendy Peroti

16-02-2003

3b

Rozalia Yusuf

22-02-2001

5b

Joshua Bhoelai

23-02-2004

1b

Nathalie ’t Hoen

26-02-2004

1b

Sheymo Mauricia

28-02-2004

2b/c

Anna Tsang-Ason

28-02-2004

2b

Dylan Niewold

05-03-1999

2b/c

Sion Schoester

6-3-2005

1b

Charlotte Bjorkman

11-03-2002

1c

Joël Tesfamichael

11-03-2000

5b

Jason Sluisdom

19-03-1999

2c

Rkia Berrag

24-03-2005

1c

Ilayda Kiliç

31-03-2003

3b

Sammy de Man

09-04-2001

1c

Dilara Kara

Jarigen van de maand

