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“De 3e editie van de nieuwsbrief schooljaar 2016-2017 ”
BELANGRIJKE DATA:

5 december:
Viering Sinterklaas
(informatie volgt)
21 december:
Afscheid schoolverlaters
Kerstdisco
22 december: kerstworkshops op school
23 december: kerstlunch op school
24 december t/m 8 januari
Kerstvakantie

Vol verwachting klopt ons hart ...
De donkere dagen zijn weer aangebroken en dat betekent
dat er weer veel op de planning staat de komende weken.
Veel leuke dingen maar dat zorgt er wel voor dat we af en
toe afwijken van het programma en dat is soms best lastig
voor de leerlingen. Toch zijn het ook mooie leermomenten
en merken we dat de leerlingen die al wat langer op school
zitten hier een goed voorbeeld in kunnen geven. Dit zien we
ook bij de pauzes van de B groepen. Ze eten in de aula en
dat gaat inmiddels heel erg goed. We blijven voorlopig nog
wel puzzelen op het rooster. Met de nieuwe schooltijden is
het lastiger plannen omdat ook de taalschool gebruik maakt
van het plein. We hopen dat we er met een kleine aanpassing in het rooster voor kunnen zorgen dat de pauzes beter
gepland zijn.
De komende weken krijgt u meer informatie van onze Sinterklaas– en Kerst commissie over de activiteiten die op de
planning staan.
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Alkind
Alkind zet zich in voor alle kinderen en jongeren in Almere en omgeving met een beperking of een
sociale afstand tot leeftijdsgenoten. Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren met een
beperking plezier kunnen maken en zich ongeremd kunnen ontwikkelen. Immers, een beperking
voor hen zou geen beperking in hun leefomgeving mogen zijn.
Wij ondersteunen families, verenigingen en scholen die mede zorg dragen voor kinderen en jongeren met een beperking. Zo bieden wij steun bij het verwerven van noodzakelijke middelen, initiëren wij activiteiten waar geen andere financiering voor beschikbaar is en staan onze vrijwilligers
klaar met raad en daad. Denk aan extra speel- of leermiddelen voor binnen en buiten de school,
leerzame excursies, dagjes uit, advies en begeleiding bij zorg, etc.
Om dit blijvend te kunnen financieren zijn wij afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven en opbrengsten uit sponsoracties zoals flessen ophalen en een sponsorloop.

Het bestuur van Alkind komt zich binnenkort voorstellen aan onze ouderraad.

Lesley Germans uitgestroomd naar Deen supermarkten

Vanaf het begin wist Lesley wat hij graag wilde. Hij wilde graag een baan bij een supermarkt. Hier
heeft hij heel hard aan gewerkt. Lesley heeft bij AH en bij Ranzijn tuin en dier stage gelopen,
voordat hij aan een stage bij Deen supermarkten begon.
Al snel waren de mensen bij de Deen onder de indruk van het werk dat Jeffrey uitvoerde.
Toch heeft hij nog veel geduld moeten hebben, voordat hij een arbeidscontract kreeg aangeboden. Maar zijn geduld heeft wat opgeleverd. Lesley heeft een baan aangeboden gekregen voor 4
dagen in de week.
Wat was hij en waren wij blij en trots!
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is hij vanaf 10 oktober 2016 aan het werk bij de
Deen in Almere-Haven.
Lesley heel veel plezier en succes!!
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Interview deelname project MEE op Weg
“Anderen moeten het ook doen”
Ché (15) heeft meegedaan aan het project MEE op Weg van MEE IJsseloevers, waarbij hij leerde
te reizen met de bus van school naar huis. Als medewerker van MEE ben ik in gesprek gegaan
met Ché en zijn moeder om te horen hoe zij het meedoen hebben ervaren.

Waarom heeft u uw zoon aangemeld voor MEE op Weg?

Ik wil als moeder van Ché niet afhankelijk zijn van iemand anders. Ik moest soms de oma van
Ché inschakelen om hem op te halen van school als ik toch iets langer op mijn werk nodig was.
Dat was soms lastig. Bovendien is hij nu toch op de leeftijd dat hij dit mag leren vertelt de moeder
van Ché.

Hoe hebben jullie dit avontuur beleefd?

We hebben een kennismakingsgesprek gehad met iemand van MEE. Er was nog geen vrijwilliger
in beeld, dus ben ik zelf begonnen met oefenen met mijn zoon. Het was al even geleden dat ik
zelf met de bus was gegaan, dus die drempel moest ik even over. Ché vindt het fantastisch om
met de bus te gaan.
We zijn 2 keer gaan oefenen met de bus. Daarna kon hij met een klasgenoot mee reizen die ook
met de bus gaan. We hebben afgesproken dat hij belt als hij bij de bushalte is en als ik niet thuis
ben wanneer hij thuis komt.
De interactie met andere kinderen of mensen in het OV vonden we als ouders spannend. Dit
weerhield ons om met hem te oefenen. Tijdens het oefenen kwamen we er achter dat het wel
mee viel qua drukte. Doordat ik als moeder zijn maatje was kon ik goed zien wat hij zoal tegen
zou komen in het OV. Hij gaat voorin bij de buschauffeur staan. Ché geeft hierbij aan dat hij dat
leuk vindt en bovendien kan hij dan eerder uitstappen.

Wat heeft het jullie opgeleverd?

Ché is ontzettend trots als hij het gedaan had, en groeit in zelfvertrouwen. Als ouder maak ik me
niet meer zo druk als ik langer moet werken, ik kan het iets meer loslaten en dat geeft rust. Ook
kan ik mijn tijd anders indelen, bijv. door eerst boodschappen te doen. Het geeft dus meer vrijheid.
Ik kan mijn kind niet altijd ontzien en overal beschermen, dit was een stapje in het loslaten.

Wat zou u ouders/kinderen mee willen geven die twijfelen of ze mee willen doen aan dit project?
Loop zelf eens mee met je kind. Zo zie je zelf ook hoe het gaat bij je kind en wat hij tegen komt.
Ché: anderen moeten het ook doen, omdat het gewoon leuk is om met de bus te gaan.
Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem gerust contact op.
Christine Rottelveel
1ste contactpersoon MEE IJsseloevers
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Nieuws van de ouderraad
Als u op de ouderavond bent geweest, heeft u al met ons kennisgemaakt. Pernella, de voorzitter, Michelle, de penningmeesteres en Evelien, de secretaresse. Samen met Marlies en Martine, leerkrachten,
vormen wij de ouderraad. Wij hebben die avond een presentatie gegeven wat wij zoal doen en hoe uw
ouderbijdrage wordt besteed. Gezien de tijd die avond, hebben we niet alles kunnen toelichten. Vandaar nu nog een toelichting op papier.
Naast het verplichte lesprogramma door de school, worden ook een aantal activiteiten, georganiseerd
door de Ouderraad (OR), welke niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden. Denk hierbij aan een
bijdrage voor de kerstlunch, het paasontbijt, een bijdrage voor de kerstdisco, het spektakel, de thema
versieringen binnen school rond voorjaar, herfst en kerst etc. Het klassenkado en het klassenuitje worden ook hiervan betaald. Kortom allemaal leuke dingen voor uw kinderen, die met uw steun mogelijk
zijn. Deze bijdrage is vrijwillig maar uw bijdrage is niettemin wel hard nodig!
We merken dat veel ouders/verzorgers van leerlingen niet precies weten wat de vrijwillige ouderbijdrage inhoudt en wij willen langs deze weg hierover wat meer duidelijkheid geven.
Wat is een vrijwillige ouderbijdrage?
Deze bijdrage wordt o.a. gebruikt om alle (bekende) evenementen die jaarlijks plaatsvinden op school
te kunnen betalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Kerst, het spektakel, de kerstdisco etc. Maar ook
het aanschaffen van diverse benodigde materialen wordt hiervan betaald. Zonder deze financiële ondersteuning, de ouderbijdrage, kunnen genoemde activiteiten niet georganiseerd worden en de benodigde materialen niet worden aangeschaft.
Wat is er vrijwillig aan de ouderbijdrage?
De term “vrijwillige ouderbijdrage” is een nogal ongelukkige benaming. De overheid wil dat de school
de ouders wijst op het vrijwillige karakter van deze bijdrage. De overheid wil dan ook dat de school de
bijdrage niet koppelt aan de inschrijving van leerlingen, met andere woorden: de school mag geen kinderen weigeren van ouders die weigeren de ouderbijdrage te betalen. Onderwijs is gratis maar hoe hoger de opbrengst van de ouderbijdrage des te meer er georganiseerd kan worden.
Moet ik in een keer alles betalen?
Nee, dat hoeft niet, u kunt in drie termijnen betalen. In de brief van de ouderbijdrage staan de betaaldata vermeld. Mocht u gedeeltelijk, of niet, kunnen betalen, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw
kind, de penningmeester of bij het management. Dan vinden we samen een passende oplossing.
Namens de Ouderraad
Evelien Klaver

De ouderraad deelt een ‘extraatje’ uit voor de leerlingen:
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Stagekanjer
De stagekanjer van deze Nieuwsbrief is Quinn van Harmelen. Quinn zit in MG4 en gaat dinsdag de hele
dag en op donderdag een halve dag naar het Archief van de Gemeente Almere om daar stage te lopen.
Hij gaat met veel plezier naar zijn stage.
Quinn gaat hier op zijn fiets naar toe. In de ochtend zet hij de fiets in de fietsenstalling. Hij heeft een eigen
sleutel om erin te komen. Vanuit de stalling kan hij het Gemeentehuis in. Hij hoeft niet door te lopen naar
de voor ingang!!. Via de achterkant, via een soort geheime doorgang loopt hij naar de hal van het stadhuis.
Als eerste start hij de dag met Nieuws lezen op de computer. Hij leest dan de site all forum van het stadhuis! Zo is hij op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
Daarna aldus Quinn met vrolijkheid en volle pret aan de slag!!
Het archief van het stadhuis ligt helemaal in de kelder en is afgesloten met dikke deuren. De lucht is daar
geregeld, zodat de papieren niet stuk gaan. Ze moeten daar heel lang liggen. Bijna alles van Almere ligt er
opgeslagen.
Op stage vindt Quinn het leuk om de dozen te sorteren, bij papieren in de dossiermappen de nietjes en
paperclips eruit te halen. Daarbij moet hij gereedschappen gebruiken een soort kammetje..
Verder doet hij werkzaamheden als papieren scannen m.b.v. de computer, nummer adres en datum erbij
te tikken, vervolgens weet zijn begeleider het.
Het zijn zaken waarbij je goed moet opletten, maar dat gaat Quinn goed af.
Dus als je een keer in het stadhuis bent op dinsdag of donderdag, loop je misschien Quinn wel tegen het
lijf.

Brandoefening
Misschien hebben de leerlingen het er thuis al over gehad... Dinsdag 1 november
was er een brandoefening op de Aventurijn. Het was heel spannend, maar uiteindelijk zijn we allemaal veilig buiten gekomen. Een aantal leerlingen vonden het
spannend en schrokken van het harde brandalarm. Maar er waren ook een aantal
die zich totaal niet druk maakten en nog even hun taken wilde afmaken of verder
wilde gaan met tekenen en spelen. We hebben het daarom nog maar even nabesproken en uitgelegd waarom een oefening belangrijk is en wat we dan moeten
doen.
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Hockeyclinic bij Aventurijn
Op maandag 3 en dinsdag 25 oktober kwam Martin, van de Almeerse hockeyvereniging, een hockeyles geven op de Aventurijn. Bij deze vereniging is ook een G-team actief.
De leerlingen hebben geleerd hoe ze een hockeystick vast moeten houden en hoe ze de bal in tweetallen
naar elkaar over kunnen spelen. Dat ging erg goed! De leerlingen hebben geoefend hoe je met de bal op
een pion kan mikken en hoe je de bal kan stoppen met de hockeystick.
De leerlingen vonden hockey ontzettend leuk!
Mocht u interesse hebben in het volgen van hockeylessen voor u kind:
De Almeerse hockeyclub traint twee keer per week. Op zondagochtend van 10.45 - 12.00 uur en op woensdagmiddag van 17.30 - 18.30 uur. Alle trainingen kennen een duidelijke structuur met terugkerende onderdelen; voor deelnemers biedt dit veel houvast. De trainingen geschieden onder leiding van ervaren trainers.
Van december tot en met februari trainen wij in de zaal. Dit is op zondagochtend van 11.00 - 12.00 uur.
Geef je op via ons mailadres (ghockey@almeersehockeyclub.nl). Wij hebben leensticks beschikbaar.

Naar de schouwburg
Op 14 en 15 november gingen er zeven groepen van Aventurijn naar de schouwburg om naar en voorstelling te kijken. We gingen naar Snow White & de 7 breakers. Een
voorstelling met zang en dans waarin het verhaal van
Sneeuwwitje verteld werd. Enkele groepen gingen met het
openbaar vervoer naar de schouwburg. Een mooie gelegenheid om dit met elkaar te oefenen.
Gelukkig was iedereen op tijd in de schouwburg. Het was
een mooie en grappige voorstelling en vooral de breakdancers waren heel erg stoer. Na afloop is er in de groepen
nog volop nagepraat over het theaterbezoek en de voorstelling.
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Bezoek aan woongroep Calipso 11 november
Vrijdag 11 november hebben we met een groepje leerlingen Calipso bezocht. Hier wonen 26 jonge
mensen met een verstandelijke beperking. Een van de bewoners is Vincent (22 jaar), de zoon van juf
Sylvia (onze kookjuf). Een andere bewoner is Jeroen (23 jaar), de broer van Brenda onze stagiaire.
Jeroen en Vincent vonden het erg leuk om ons te ontvangen en te vertellen over hun leven in de
woongroep. Ze hebben het erg naar hun zin.
In de klas hadden we vooraf 20 vragen gemaakt voor Vincent en Jeroen. De leerlingen mochten om
de beurt een vraag stellen die Jeroen en Vincent beantwoorden. Ook waren er een paar ouders aanwezig die het ook interessant vonden om Calipso te bezoeken. Calipso heeft twee huiskamers: een
rustige en een wat minder rustige huiskamer. De bewoners kunnen zelf kiezen waar ze hun vrije tijd
willen doorbrengen. ’s Avonds wordt er warm gekookt (gezond; volgens Jeroen). Wanneer je niet in
de huiskamer wil eten kan dat ook. Dan kom je om 6 uur eten ‘halen’ en eet je dit in je eigen huis
op.
De mannen kregen een cadeautje omdat ze ons zo gastvrij ontvangen. Een lekker luchtje en een
sleutelhanger met naam. Na het ‘vragenuurtje’ mochten we de huizen bekijken. Toevallig wonen Jeroen en Vincent allebei op een benedenwoning. Er zijn ook een aantal bovenwoningen. In die woonvorm delen twee bewoners één huis. Op de midden etage hebben ze ieder een slaapkamer . Aandachtig worden de huizen bekeken, vooral de PlayStation en de Ajax zijn erg interessant. Ook een
mooie grote tuin en een grote gemeenschappelijke keuken waar de avondmaaltijden worden bereid.
Het was leuk en leerzaam om Calipso te bezoeken.

Bedankt Sylvia, Brenda, Vincent en Jeroen
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Sporting Almere

organiseert een

Voetbal Clinic
Wie?
Voor jongeren/volwassenen, jongens en meiden, rolstoelers, die kennis willen maken met voetballen.
Wat?
We gaan onder leiding van voetbal trainers diverse leuke voetbal activiteiten doen die iedereen mee
kan doen
Waar?
Sporting Almere
Competitieweg 22
1318 EA Almere
Wanneer?
20 november 2016
Tijdstip?
12.00 uur starten, tot 14.00 uur
Van 14.00 uur tot 15.00 uur sluiten we af met een lunch
Kosten?
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.

De G-voetballers en trainers van Sporting Almere willen jou graag kennis laten maken met voetballen.
Zij vinden het leuk om met jou allerlei voetbalspelletjes te doen. Daarom ben jij van harte welkom.
Iedereen kan meedoen.
Na het voetballen is er gelegenheid om te douchen. Daarna ben jij uitgenodigd voor de lunch.
Opgeven voor 17 november 2016
Er is professionele begeleiding aanwezig.
Meedoen & Sport
Email: meedoen&sport@triade-flevoland.nl
www.meedoenensport.nl

Meedoen & Sport
Email: meedoen&sport@triade-flevoland.nl
www.meedoenensport.nl
Rene Langeslag
06 20404114
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Het Time Out project wil de kloof tussen mensen met en zonder beperking
verkleinen.
Ondanks de problemen die BACKSTAGE op
dit moment heeft, zoals u in de media
heeft kunnen vernemen, heeft de time out
de verzekering gekregen dat het feest op
vrijdag 18 november gewoon door gaat.
Bijgevoegd vindt u de flyer. Wij hebben
een mooi afwisselend programma. Het TIME-OUT MIX FEEST is bedoeld voor iedereen die wil komen. Wat is er nou niet
mooier dan: samen dansen, naar muziek
luisteren en plezier hebben, dan vallen
toch alle verschillen weg !!

Kies wat bij je past:
Beweegplein of

Sportmeerkamp
www.avzeewolde.nl
Baanatletiek
Wegatletiek
Wandelsport
Veelzijdig bewegen
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Jaarverslag Medezeggenschapsraad Almere Speciaal
Schooljaar 2015-2016
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van leerkrachten en
ouders, die overleggen met het bestuur van Almere Speciaal en met de directeuren van
Aventurijn, Bongerd/Strengerd en Olivijn. De MR kan meepraten, advies geven en meebeslissen over diverse beleidszaken. Ook heeft de MR een controlerende taak. Hierbij
het jaarverslag van 2015-2016 waarin u kunt lezen wat er het afgelopen jaar allemaal
besproken is binnen de vergaderingen
MR-leden start schooljaar:
Marijke van de Zaag – oudergeleding Olivijn – voorzitter
Arjen Mol – oudergeleding Aventurijn – vice voorzitter
Wendy Sassen – personeelsgeleding Bongerd/Strengerd – secretaris
Loes Ahles – personeelsgeleding Aventurijn – secretaris
Marleen Hietland – personeelsgeleding Olivijn
Hilde Doorenspeet – personeelsgeleding Bongerd/Strengerd
Martha Potter – oudergeleding - Olivijn
Alexandra Kenter – oudergeleding Olivijn
Anneke Swartjes – oudergeleding Aventurijn
Met de groep zijn we dit schooljaar gestart. Anneke Swartjes heeft al vrij vlot afscheid
genomen van de MR, omdat haar zoon van school ging.
Voor het nieuwe schooljaar trekken een aantal leden zich terug. We nemen afscheid
van Hilde Doorenspeet en Martha Potter
Hierdoor zoeken we voor het nieuwe schooljaar één nieuw personeelslid van de Bongerd/Strengerd en twee nieuwe ouders voor de MR.
We willen alle mensen die afscheid nemen bedanken voor hun inzet van het afgelopen
jaar.
De MR is het schooljaar 2015/2016 acht keer bij elkaar gekomen voor reguliere vergaderingen. Vier keer met het bestuur en vier keer met de directeuren van de scholen.
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Belangrijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest:
Hieronder een overzicht van de meest belangrijke onderwerpen die tijdens het afgelopen schooljaar binnen de MR aan de orde zijn geweest. Voor een aantal van die onderwerpen wordt een
nadere toelichting gegeven.
Nieuw MR structuur
Er is gekeken naar de mogelijkheid om de MR structuur te wijzigen door elke school zijn eigen
MR te hebben en daarboven een GMR die met het bestuur vergadert. Omdat het niet voor alle
scholen (nog) te realiseren is om de MR volledig te vullen met personeel en ouders is er gekozen
om in de huidige vorm door te gaan. Wel is de manier van vergaderen gewijzigd en bespreken
we sommige onderdelen in groepjes met een directeur voor en komen we later plenair er op terug
Nieuwe Cao
De nieuwe Cao is tijdens vele vergaderingen terug gekomen. Vanwege deze cao moesten er onderwerpen opnieuw belicht worden en besproken. We hebben afgelopen jaar grote sprongen gemaakt. Zo zijn de werk- en pauzetijden vastgesteld voor het personeel. Het taakbeleid zal de eerste vergadering van het nieuwe jaar op de planning staan.
Vijf gelijke schooldagen
De scholen van Almere Speciaal hadden de wens om over te gaan op vijf gelijke schooldagen.
Hiervoor is een stemming geweest voor ouders van de scholen. Hierbij was de meerderheid voor
verandering. Hierdoor zullen vanaf schooljaar 2016-2017 de schooltijden wijzigen.
Begroting en jaarrekening
Zoals elk schooljaar is de begroting en de jaarrekening besproken met het bestuur.
Procedure LC leerkrachten
De procedure rondom het aanstellen van LC leerkrachten is weer op de kaart gezet. Het bestuur
is aan het bekijken hoe dit in de toekomst weer meer vorm kan krijgen.
MR cursus
Naast de reguliere vergaderdagen heeft de MR een cursus gevolgd. Eenmaal alleen met de MR
en de tweede keer met de directeuren van alle drie de scholen erbij. Dit heeft er voor gezorgd
dat iedereen weer wat meer kennis heeft en ook meer begrip van de materie.
Formatieplannen 2016/2017
De formatieplannen zijn besproken en goedgekeurd door de MR
Schoolplan Olivijn en Aventurijn
De nieuwe schoolplannen van Olivijn en Aventurijn zijn besproken en goedgekeurd
Regelement en documenten MR
De MR heeft afgelopen schooljaar de regelementen en documenten die er bestonden bijgewerkt.
Vooruitblik 2016/2017
Komend schooljaar zullen we verder gaan experimenteren met de nieuwe manier van vergaderen
in kleine groepjes.
De start van het schooljaar zullen we met de directeuren ons weer verder gaan verdiepen in het
taakbeleid. Als het goed is kunnen we dit zo snel mogelijk afronden.
Voor Bongerd/Strengerd zal er weer een nieuw schoolplan worden gemaakt.
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