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AGENDA
Week 39 en 40
29 september

Gesprekken ontwikkelingsperspectief van nieuwe leerlingen
Familiedag SO: leerlingen, ouders, familie, andere belangstellenden

3 oktober
4 oktober
5 oktober
11 oktober
12 oktober

Start kinderboekenweek, thema: ‘Vriendschap’
Dierendag
Dag van de Leraar
Streetwise
Afsluiting project ‘gebarenboost’ SO met ouders/verzorgers, familie en andere
Belangstellenden (zie verderop in deze nieuwsbrief)
Wandel-/puzzeltocht leerlingen VSO 4 en VSO 6
Alle leerlingen van het SO vrij i.v.m. studiedag
Alle leerlingen van het VSO vrij i.v.m. studie tweedaagse
Herfstvakantie

17 oktober
18 en 19 oktober
22 -26 oktober

PROJECT SO: GEBARENBOOST
Een aantal weken geleden zijn wij gestart met het project GebarenBOOST met Lotte & Max. De
leerlingen zijn druk bezig met het oefenen en leren van de gebaren: iedere dag een nieuw
gebaar, iedere week een nieuw lied. Straks kunnen zij daardoor enthousiast meedoen met de
theatervoorstelling, waar we het project mee afsluiten!
Wij nodigen u van harte uit voor de theatervoorstelling met “Lotte en Max” op vrijdag 12 oktober
a.s. op de Citroenvlinder 77, 7323 RC te Apeldoorn.
De kinderen en het team zouden het leuk vinden als jullie met ons mee komen genieten van de
theatervoorstelling! Opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook welkom!
Indeling groepen:
Tijd

Groepen

9:00 uur – 9:25 uur

A, K & N

9:45 uur – 10:10 uur

B, J & L

10.30 uur – 10.55 uur

C&D

Wilt u uiterlijk 5 oktober aan de leerkracht doorgeven of u komt en met hoeveel personen (via
de app of mail)? Indien u meer informatie wilt over het project, kunt u de film op deze link
bekijken: www.youtube.com/watch?v=6dgGkCAy-rQ

Voor de volledigheid ook nog even de link naar de filmpjes en liedjes die we deze weken
oefenen: http://stunst.com/projects/pmjh/pilot (naam: Gebarenles / wachtwoord: gebarenles). Er
zullen dvd’s, boekjes etc. te koop zijn om thuis te gebruiken (alleen contant betalen).

SO FAMILIEDAG 29 SEPTEMBER
Morgen is het zo ver: de familiedag! Wat hebben we veel
aanmeldingen gehad! Alle leerlingen, ouders, broertjes, zusjes,
begeleiders, opa’s, oma’s en anderen: van harte welkom op deze
gezellige dag tussen 11 en 14 uu! Het thema is:
Natuur en techniek.

AVG: PRIVACYWET
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Op de Zonnehoek gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die
over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor
de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij
de inschrijving op onze school).
De leerlinggegevens en vorderingen van de leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale)
administratiesysteem. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot
medewerkers van onze school.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren
wanneer de leerling inlogt. Wij maken met deze leveranciers duidelijke afspraken over de
gegevens die ze van ons krijgen.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen vragen wij altijd vooraf uw
toestemming. In het nieuwe schooljaar krijgt u een uitgebreid formulier waarop u kunt aangeven
waar u wel of geen toestemming voor geeft m.b.t. het gebruik van foto’s.

EVEN VOORSTELLEN: NIEUWE COLLEGA’S: GÉLIENE BOSHUIZEN, KARIN
VAN DE KAMP EN BIANCA MASSELINK
Vanuit het dorp Woudenberg rijd ik drie keer per week richting Apeldoorn,
waar ik dit schooljaar als zorgcoördinator en leerkracht ben gestart op VSO
De Zonnehoek. Na ruim tien jaar te hebben gewerkt in het reguliere
basisonderwijs heb ik de overstap gemaakt naar het speciaal onderwijs. Ik
heb enorm veel plezier in het werken op De Zonnehoek. Als zorgcoördinator
hoop ik bij te kunnen dragen aan de zorgstructuur op het VSO. Naast mijn
taken als zorgcoördinator sta ik ook een dag als leerkracht voor VSO 5. Ik
zie ernaar uit om kennis te maken met u als ouder of verzorger!
Géliene Boshuizen
Beste ouders/verzorgers,
Ik zal mij even kort voorstellen. Ik ben Karin van de Kamp en 23
jaar oud. Vorig schooljaar ben ik op de VSO locatie van de
Zonnehoek gestart als invalleerkracht. Vanaf dit schooljaar ben
ik werkzaam in VSO 3 op maandag, dinsdag en woensdag.
Naast mijn werk op de Zonnehoek, vind ik het heerlijk om in
mijn vrije tijd een boek te lezen, te gaan wandelen en te reizen.
Ik hoop, samen met u, uw kind een stapje verder te kunnen
helpen in zijn/haar ontwikkeling.
Vriendelijke groet,
Karin van de Kamp
Mijn naam is Bianca Masselink, 45 jaar en sinds december 2017
werkzaam hier op de Zonnehoek als inval leerkracht. Hiervoor heb ik 11
jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt, met een uitstapje naar
pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf, bso en
peuterspeelzaal. Ik ben moeder van een zoon (17) en een dochter (15).
Sinds kort woon ik samen en komen in het weekend nog drie
bonusdochters (11, 14 en 16). Een gezellig puberhuishouden! Hier
tussendoor lopen dan nog een hondje en een grote kater. Binnenkort
wordt onze familie verrijkt met nog een kitten. Mijn grootste hobby is
toneel. Als ik thuis ben ga ik graag wandelen in het bos, lekker fietsen of
rustig op de bank met een boek.
Toch ben ik al vele jaren bekend hier op de Zonnehoek. Mijn zoon, Ramon, zit al 11 jaar op de
Zonnehoek. Dit jaar wordt hij 18 jaar en gaat hij de school verlaten. Eerlijk gezegd, met pijn in
mijn hart. Hij is hier altijd zo goed begeleid en gaat met veel plezier naar school. Ik ben dan ook
supertrots dat ik nu deel mag uitmaken van dit geweldige team en mag werken met jullie

bijzondere kinderen. Dit schooljaar kunt u mij vinden in VSO 9, waar ik een langdurige
vervanging mag doen. Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk en kom ik thuis met mooie
verhalen. Ik hoop dat dit nog een tijd mag voortduren……..

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan binnen een
schoolorganisatie, en bestaat uit een oudergeleding (OMR) en personeelsgeleding (PMR).
Samen vormen wij een actief team dat zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen op De
Zonnehoek.
De MR bestaat uit de volgende leden:
Oudergeleding:
Mariska Valkengoed SO
Manuela Guerra SO
Jan ten Hove VSO
Marloes Berndt VSO

Personeelsgeleding:
Lydia Menkveld SO (secretaris)
Carla van Unnik SO
Marianne van der Plank VSO (voorzitter)
Timo Wolff VSO

Twee van onze MR leden, Marianne van der Plank (namens de PMR) en Manuela Guerra
(namens de OMR) zijn tevens lid van het GMR Platform.
Dit is een gemeenschappelijke MR van de scholen die bij onze stichting, het CSO, horen. Zij
voeren overleg op bestuurlijk niveau en bestuderen het beleid op bovenschools niveau.
Marianne van der Plank is voorzitter van het GMR platform.
Op CSO De Zonnehoek starten we elk schooljaar met een gezamenlijke vergadering, samen
met de ouderraad (OR) en directie. Tijdens deze avond maken we kennis met nieuwe leden van
MR en OR en we nemen afscheid van de leden die hun lidmaatschap van de MR of OR
beëindigen. Dit jaar hebben we afscheid genomen van Anja Voorhout (op de laatste MR
vergadering van 2018). Zij heeft vele jaren zitting in de MR gehad en vanuit haar expertise als
ouder haar inbreng gegeven.
Ron Sint Nicolaas heeft ook afscheid genomen van de MR. Hij had zijn tweede termijn van drie
jaar er ook op zitten. Ron heeft ons met zijn bestuurlijke ervaring enorm geholpen om op een
goede manier om te gaan met beleidsstukken. We hebben beide ouders in het zonnetje gezet
en bedankt voor hun jarenlange inzet binnen de MR. We mochten afgelopen vergadering twee
nieuwe OMR leden verwelkomen. Marloes Berndt en Jan ten Hove, we zijn blij dat zij zich voor
de MR van De Zonnehoek in willen zetten. U kunt de MR bereiken via het e-mailadres:
mr@cso-dezonnehoek.nl .

VANUIT HET AUTISMESTEUNPUNT
Binnenkort starten we weer met het geven van informatie over autisme aan mensen die
geïnteresseerd en betrokken zijn bij mensen met autisme. Op dinsdagavond 13 november zal
Gerda Bastiaan ons vertellen wat het autisme kan betekenen voor meisjes/vrouwen met
autisme. Het autisme ziet er bij meisjes anders uit dan bij jongens. Kunnen meisjes met autisme
zich sociaal beter aanpassen en welke gevolgen heeft dit? En waar kun je in de praktijk
rekening mee houden? Gerda Bastiaan wil graag haar kennis met u delen. Wilt u informatie of
deelnemen aan de avond, bel 055-5340741 of mail: info@cso-dezonnehoek.nl

In het voorjaar bieden we u als ouders/begeleiders een cursus aan die gaat over de opvoeding
van uw kind met een vorm van autisme binnen het spectrum. De bedoeling van deze
ouderbijeenkomsten zijn om duidelijk te krijgen op welke manier de ontwikkeling van uw kind
verloopt en op welke manier u met uw kind zou kunnen omgaan. Stap voor stap meer inzicht
krijgen in het autistische denken en doen. Samen met andere ouders ervaringen uitwisselen.
Bent u geïnteresseerd bel gerust naar school. In januari 2019 krijgen alle ouders een
uitnodiging voor deze cursus.
Gerda Bastiaan en Corry Bruggeman zijn als functionarissen verbonden aan het
autismesteunpunt. Zij geven trainingen, begeleiden scholen en delen hun expertise.

Hartelijke groet,
Team CSO De Zonnehoek

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 oktober

