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VOORWOORD
Dit is het jaarverslag van de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest. Wij willen u met dit
verslag een indruk geven van dit heel bijzondere schooljaar 2019-2020.
Tot aan de kerstvakantie 2019 liep vrijwel alles nog via de agenda. En dan slaat
COVID-19 toe. De leerlingen, ouders en leerkrachten gingen een heel moeilijke periode
in. Niet voor te stellen wat er allemaal gebeurde sinds maart. Van de ene spannende
persconferentie toeleven naar de andere. Soms met berichten dat we de goede kant op
gingen met daarna weer moed verzamelen om deze periode zo goed mogelijk door te
komen. In nieuwsbrieven heb ik mijn respect aan allen laten blijken. En dat respect heb
ik nog steeds. Zeker nu ik dit schrijf (16 december 2020) en we net weer in een
lockdown zijn terecht gekomen.
Wat gunde ik alle leerlingen nog een bijzondere kerstmaaltijd op school en een
feestelijk afsluiting.
Als u terugkijkt naar vorig schooljaar, dan wordt u misschien toch ook wel weer een
beetje opgevrolijkt door de dingen die we wel hebben kunnen doen en die u nu nog
even kunt nalezen. Leest u dit met de gedachte, dat als we weer normaal met zijn allen
naar school kunnen, er weer veel mooie zaken opgepakt gaan worden.
Mocht u opmerkingen of aanbevelingen hebben ten aanzien van het verslag, dan kunt u
hierover per mail contact met mij opnemen.
Met hartelijke groet,

Douwe Splinter
Directeur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest
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ALGEMEEN
De VSO locatie van de Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep is gevestigd aan de
Hazenboslaan 101 te Oegstgeest. Het vrijstaande gebouw biedt ruimte aan 25 groepen
en heeft een eigen gymzaal. De locatie is bestemd voor leerlingen met een stoornis
binnen het Autisme Spectrum (ASS) in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.
MEDEWERKERS OP SCHOOL
Aantal medewerkers bij aanvang: 72. Eind van het schooljaar: 75 medewerkers.
LEERLINGEN OP SCHOOL
Op 1 oktober 2019 hadden wij 285 leerlingen binnen de school.
EXAMENS
In schooljaar 2019-2020 hebben 15 leerlingen een Entree-diploma behaald:
Rekenen*)
Stamgroep

2A

2F

2F

Praktijkexamen
**)
assistent
13

Nederlands

Totaal

13

13

Gemiddelde
Slagings
percentage

7.6

7.9

69%

%

100 %

100%

*) Note: Het Centraal Overheidsexamen rekenen is dit jaar, als gevolg van uitbraak
Corona, niet afgenomen. In plaats daarvan is een instellingstoets Niveau 2A (volgens
de richtlijnen in het referentieniveau van Meijerink (2008). Conform aan de syllabus 2A
voor het MBO) afgenomen.
**)Het gemiddelde cijfer voor het praktijkexamen (Proeve van Bekwaamheid) kan niet
goed weergegeven worden, omdat binnen de diverse branches verschillende
werkprocessen worden beoordeeld.
RESTAURANT
Dit schooljaar is er 18 keer een restaurantavond
gedraaid op dinsdagavond in het pand van Sijthoff in
Leiden. Leerlingen uit het derde leerjaar hebben onder
leiding van praktijkvakdocenten de deuren van het
restaurant geopend en konden zo het geleerde in de
praktijk brengen. Gasten kregen daar een 3-gangen
menu met een amuse welke voorbereid en geserveerd
werd door de leerlingen. Helaas werd de
restaurantavond in maart stilgelegd in verband met de uitbraak van het Covid19-virus.
ACTIVITEITEN DIE DOOR CORONA NIET DOORGINGEN
Ieder jaar organiseren we als school allerlei activiteiten voor onze leerlingen en
medewerkers die in ons lesprogramma komen of als extra activiteit. Door Corona zijn
heel wat activiteiten niet doorgegaan. Gastlessen van GGZ en Kamp Westerbork
hebben we moeten annuleren. De week-van-het-opschonen, de sportweek, de
autismedag, het schoolfeest en de kampen zijn niet doorgegaan. Ook SportCo voor
medewerkers hebben we moeten annuleren. Wel is er een Kahootquiz georganiseerd
voor de medewerkers om zo toch even contact te hebben op een andere manier.
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LEERLINGENVERVOER
Om het taxivervoer terug te dringen zetten we hoog in op zelfstandig reizen. Leerlingen
krijgen een openbaar vervoer training met behulp van een pakket voor speciaal
onderwijs OV4U, waar de nadruk ligt op concreet oefenen en het omgaan met
onverwachte situaties. Taxibedrijven en gemeenten hebben de mogelijkheid gehad om
een bezoek te brengen aan school waarbij uitleg over de school en ASS gegeven werd.
VAKANTIE- EN VRIJE DAGEN 2019-2020
Leiden Ontzet
3 oktober 2019
Herfstvakantie
19 oktober 2019
Kerstvakantie
21 december 2019
Voorjaarsvakantie
22 februari 2020
Paasvakantie
10 april 2020
Meivakantie
25 april 2020
Hemelvaartvakantie 21 mei 2020
Pinkstervakantie
30 mei 2020
Zomervakantie
18 juli 2020

6 oktober 2019
27 oktober 2019
5 januari 2020
1 maart 2020
13 april 2020
5 mei 2020
24 mei 2020
7 juni 2020
30 augustus 2020

STUDIEDAGEN
Studiedagen komen regelmatig voor in het onderwijs en dus ook op de Leo
Kannerschool VSO. Met alle collega’s kijken we naar nieuwe ontwikkelingen, laten we
ons bijscholen en houden we ons bezig met de planning en/of uitvoering van (nieuwe)
plannen. In schooljaar 2019-2020 zijn 2 studiedagen (donderdag 29 augustus 2019 en
vrijdag 30 augustus 2019), vrijdag 20 december 2019. Naast studiedagen hebben de
collega’s ook thema-vergaderingen. Deze vergaderingen zijn na schooltijd, duren
doorgaans 2 uur en hebben een verplicht karakter. In 2019-2020 zijn de thema’s die
behandeld zijn in de thema-vergaderingen onder andere externe time-out, het
werkverdelingsplan, intervisie, zelfregie leerlingen, samenwerking.
SCHOOLTIJDEN SCHOOLJAAR 2019-2020
In schooljaar 2019-2020 hanteerden we de volgende schooltijden:
1 september 2019 tot 15 maart 2020
8.30 uur – 14.30 uur
16 maart 2020 tot 7 juni 2020 (thuisonderwijs)
8.30 uur – 14.30 uur
8 juni 2020 tot 17 juli 2010
10.00 uur – 14.00
Op maandag en donderdag of dinsdag en
uur
vrijdag. Woensdag thuisonderwijs
OUDERBIJDRAGE
Jaarlijks wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd aan alle ouders. Dit schooljaar
was dat 45 euro. Hiervan werden de extra activiteiten betaald. Er was begroot dat er
8000 euro binnen zou komen. Uiteindelijk is er €6.575,00 euro overgemaakt en
€ 9.708,20 uitgegeven. Dit bedrag was veel hoger, omdat de klankbordgroep de
medewerkers heeft bedankt en omdat de afscheidsavonden anders georganiseerd
moesten worden. De begroting en de verantwoording worden jaarlijks voorgelegd ter
goedkeuring aan de klankbordgroep en de MR.
KLANKBORDGROEP
De klankbordgroep is dit schooljaar vier keer bijeengekomen, waarvan 1 x digitaal. De
klankbordgroep wordt geïnformeerd en geraadpleegd bij een aantal schoolzaken.
Agendapunten waren onder andere: schoolgebouw, oudercommunicatie, besteding
ouderbijdrage, jaarplan, werkdrukverdelingsgelden, tevredenheidsonderzoek en
activiteiten 2019-2020.
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LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad is actief bezig geweest om nieuwe leden te werven, zij hebben
daarvoor een wervingsvideo gemaakt. Verder heeft de leerlingenraad samen met
enkele docenten het schoolfeest georganiseerd welk in december plaats heeft gehad.
SCHOOLFOTO
Dit schooljaar zijn op 6 en 7 november 2019 schoolfoto’s gemaakt. De leerlingen zijn
individueel en met de groep gefotografeerd. In de hal van de Leo Kannerschool is een
groepsfoto van het team komen hangen.
HANDBOEK LEO KANNERSCHOOL VSO
In de digitale omgeving van de Leo Kannerschool VSO is een handboek geplaatst.
Medewerkers van de Leo Kannerschool VSO kunnen dit als een encyclopedie gebruiken.
In het handboek zijn allerlei zaken terug te vinden die te maken hebben met werken en
lesgeven op de school als ook algemene zaken, zoals de CAO, medewerkershandboek,
etc.
STEWARDS
In oktober 2019 zijn wij op school gestart met de pilot “stewards op
school”. Een steward is een leerling die in de pauze rond loopt en toezicht
houdt in de aula. Concreet betekent dit dat stewards tijdens de pauze in
de aula rondlopen en toezicht houden. Dit toezicht is altijd onder
begeleiding van docenten die op dat moment aulawacht hebben. De
stewards spreken indien nodig leerlingen aan op hun gedrag of
handelingen. Eigenlijk kan de steward als een soort van gastheer/
gastvrouw worden gezien. We hebben een aantal bovenbouw leerlingen
gevraagd/ uitgekozen om deel te nemen aan deze pilot.
ONLINE ONDERWIJS
Door corona zijn we gestart met online onderwijs. Er zijn verschillende apps
beschikbaar voor online lessen, videobellen en online vergaderen. De Leo
Kannerschool gebruikt Teams, een app van Office 365. Door zoveel mogelijk via email
en Teams te communiceren met leerlingen en ouders zorgden we dat ieders privacy
gerespecteerd werd.
De praktijkdocenten hadden een Leo Kannerschool VSO YouTube pagina gemaakt. Hier
werden iedere week lessen en opdrachten klaargezet zodat leerlingen toch een
praktijkles konden doen, maar dan thuis. Later kwam hier ook een praktijkboekje bij.
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CITO, DREMPELONDERZOEK EN EXAMENS
METHODEAFHANKELIJKE TOETSING TOA EN CITO
In de maand september zijn de CITO toetsen in leerjaar 1 afgenomen. In de maand
juni zijn de CITO toetsen afgenomen bij de VMBO BK groepen en in P1 groep. De TOAtoetsen zijn bij de P groepen leerjaar 2 en 3 afgenomen.
TOETSWEEK
In november en februari zijn er toetsweken voor 3e en 4e jaars leerlingen van de basisen kadergroepen geweest. Doel is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden
op de examens die in het vierde leerjaar gegeven worden. De toetsweek van juni is
komen te vervallen.
EXAMENS
Centraal examen en College examens
Op 24 maart werd bekend dat het Centraal Examen dit jaar niet door gingen. Dit
betekende voor de leerlingen op onze school dat er nog twee examen momenten
overbleven:
- Schriftelijke College Examens in mei
- Mondelinge College Examens in juli
Op 3 april besloot DUO om schriftelijke College Examens uit te stellen. Voor de
examenleerlingen van de Leo Kannerschool VSO betekende dit dat Engels
Schrijfvaardigheid en maatschappijleer werden afgenomen op vrijdag 29 mei 2020. De
mondelinge College Examens werden zoals gepland afgenomen op 11 juli 2020, 13 juli
2020 en 14 juli 2020.De examens werden voornamelijk in de aula gehouden. De
Examenleerlingen legden één tot vijf mondelinge examens af.
Ivio examens
Op maandag 6 juli 2020, dinsdag 7 juli 2020 en woensdag 8 juli 2020 werden de IVIO
examens afgenomen. Dit waren schriftelijke examens welke in de aula afgenomen zijn.
Entree examen
Het examen Nederlands is op woensdag 27 mei 2020 afgenomen. Het examen werd
afgenomen in de aula van ons eigen schoolgebouw aan de Hazenboslaan. In overleg
met MBO Rijnland is conform de corona richtlijnen van het RIVM een protocol opgesteld
zodat de studenten veilig het examen konden maken.
RAPPORT
We hebben de leerlingen een rapport meegeven met daarop de cijfers van periode 1,
periode 2 en het jaargemiddelde.
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COMMUNICATIE
WIJZE VAN COMMUNICEREN
Via oudercontact, informatieavonden, thema-avonden, ouderavonden, nieuwsbrieven,
het verstrekken van de schoolgids en jaarkalender wordt gecommuniceerd met
leerlingen/ouders/verzorgers/derden. De ouders geven via een tevredenheidsonderzoek
aan waar verbeterpunten zijn.
INFORMATIEAVONDEN - THEMA-AVONDEN - WENMIDDAG
De Leo Kannerschool VSO Oegstgeest heeft verschillende momenten waarop
leerlingen/ouders/samenwerkende bedrijven geïnformeerd worden:
Informatieavond Nieuwe toekomstige leerlingen
6 en 28 oktober 2019
Informatieavond Groep 1 en 2
2 september 2019
Informatieavond Groep 3, 4 AT en Entree
3 september 2019
Informatieavond Examinering
24 september 2019
Informatieavond MBO//Rijnland
30 oktober 2019
Informatieavond Uitstroom
12 november 2019
Thema-avond
Autisme (Geef me de vijf)
13 november 2019
Ouderavond
gesprekken voor ouders (en
4 november 2019, 6 februari
leerlingen 2,3,4, AT en Entree)
2020.
Ouderavond in
gesprekken voor ouders (en
29 juni tot en met 3 juli 2020
Teams (digitaal) leerlingen 2,3,4 en AT)
Informatiemarkt MBO-Hooglandse kerk Leiden
9 en 10 oktober 2019
Wenmiddag
Nieuwe leerlingen en ouders
Geannuleerd
INFORMATIE-/OUDERAVOND
Op 2 en 3 september 2019 is er een informatieve ouderavond geweest waarbij ouders
alle informatie over het schooljaar 2019-2020 ontvingen. Er was een plenair gedeelte
en daarna werden de ouders in de klas ontvangen voor groepsgerichte informatie. Na
afloop van de klassenpresentaties konden ouders samen met docenten het nieuwe
schooljaar met een hapje en drankje in luiden. Veel ouders namen even de tijd om
hiervan gebruik te maken.
OUDERAVOND/TAFELTJESAVOND
Tijdens de ouderavonden op 4 november 2019 en 6 februari 2020 werden de
vorderingen van de leerling besproken en konden de ouders terecht in de
praktijkvaklokalen waar ze de werkstukken van de leerlingen konden bekijken. In de
periode van 29 juni 2020 tot en met 3 juli 2020 werden de vorderingen van de leerling
digitaal besproken via Teams.
INFORMATIEAVOND EXAMINERING
We bieden een groep leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar de mogelijkheid een aantal
vakken af te sluiten met een staatsexamencertificaat op niveau VMBO-basis of VMBOkader. Op deze manier willen we de leerlingen de kans bieden om landelijk erkende
certificaten te kunnen halen. Ouders van leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar die
staatsexamen in één of meerdere vakken gaan doen waren uitgenodigd voor de
informatieavond op 24 september 2019. Het doel van de avond was om leerlingen uit
de 3e en de 4e klassen basis en kader en hun ouders zo volledig mogelijk te informeren
over de gang van zaken rondom de staatsexamens dit jaar. De opkomst was hoog, veel
leerlingen uit de 4e klassen waren met hun ouders meegekomen.
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INFORMATIEAVOND MBO//RIJNLAND
30 oktober 2019 er een voorlichtingsavond geweest voor en op het MBO Rijnland
geweest. Er werd algemene informatie verstrekt over hoe de overgang van het VSO
naar het MBO gaat verlopen. Ook werd uitleg gegeven over hoe de zorg rondom onze
leerlingen wordt ingericht.
INFORMATIEAVOND UITSTROOM
Op 12 november 2019 is er voor de ouders van de leerlingen uit het vierde en vijfde
leerjaar een informatieavond geweest met betrekking tot de uitstroom. Deze avond
stond in het teken van de participatiewet, doelgroepenregister en de ABA (aanvraag
beoordeling arbeidsvermogen).
INFORMATIEAVONDEN VOOR OUDERS NIEUWE LEERLINGEN.
Om te helpen bij het kiezen van een geschikte school voor voortgezet onderwijs
hebben wij twee informatieavonden voor ouders van eventueel toekomstige leerlingen
gehouden. Op deze informatiemomenten kregen deze ouders een korte rondleiding
door de school en hebben we verteld wat het onderwijsaanbod is. De opbouw van het
eerste leerjaar stond hierbij centraal. De avonden vonden plaats op 6 oktober 2019 en
28 oktober 2019.
De wenmiddag voor nieuwe leerlingen en ouders heeft helaas geen doorgang kunnen
hebben. Hiervoor is een filmpje naar alle ouders/leerlingen gestuurd.
THEMA-AVOND: AUTISME
De Leo Kanner Onderwijsgroep organiseerde een thema-avond “Autisme” voor ouders
van de verschillende locaties. Colette de Bruin nam ons op 13 november 2020 mee
naar de dagelijkse praktijk in de omgang met autisme en bood verschillende
oplossingen aan om pesten en conflicten te voorkomen (Geef me de 5). Aan de hand
van filmbeelden maakte ze de oorzaak van problemen zichtbaar en liet ze kennis
maken met eenvoudige, doeltreffende oplossingen. In totaal waren er meer dan 200
bezoekers aanwezig op deze avond.
MBO-MARKT
Op 9 en 10 oktober 2019 was er de opleidingenmarkt in de Hooglandse kerk in Leiden.
Hier konden de toekomstige uitstroomleerlingen kijken welke MBO-scholen er in de
regio zijn en navragen welke opleidingen er op deze scholen zijn. Een goede manier om
kennis te maken met het MBO en een begin te maken met de eventuele schoolkeuze.
SCHOOLGIDS EN KALENDER
Op de website www.leokannerschool-vso.nl hebben we de schoolgids geplaatst. Ouders
werden via een nieuwsbrief hiervan op de hoogte gebracht. De ouderkalender werd in
de eerste week van september aan alle leerlingen uitgedeeld en op de website
geplaatst. Ook de teamleden kregen aan het begin van het schooljaar een kalender.
Beide kalenders zijn ook digitaal verzonden. Wijzigingen in de kalender hebben we
kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief.
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NIEUWSBRIEVEN
Via digitale nieuwsbrieven werden zowel ouders, verzorgers als derden op de hoogte
gesteld van de gang van zaken en relevante berichten.
NIEUWSBRIEVEN AAN OUDER(S) / VERZORGER(S)
Er zijn in dit schooljaar 42 nieuwsbrieven naar ouders / verzorger(s) / team Leo
Kannerschool VSO toegezonden. Bij de nieuwsbrieven, die digitaal verzonden werden,
zat (als bijlage) een formulier “bijzonder verlof”, een nieuwsbrief praktische zaken, de
schoolgids en de jaarplanner. Ook zijn er bijlages geweest over het thema “socialmedia”, de Taxi-nieuwsbrief en bijzondere uitgaves zoals de week van vervoer en
kampboekje. Via de nieuwsbrief zijn ouders verwezen naar instanties die
informatieavonden hebben over autisme, boeken over autisme en sportverenigingen
die sport aanbieden voor kinderen met autisme. De nieuwsbrieven inclusief bijlages zijn
ook op de website gepubliceerd.
NIEUWSBRIEVEN TEAM LEO KANNERSCHOOL VSO
Er zijn in dit schooljaar 37 nieuwsbrieven naar het team van de Leo Kannerschool VSO
verzonden.
NIEUWSBRIEF VOOR LEERLINGENVERVOER
Er zijn 3 nieuwsbrieven leerlingenvervoer verzonden aan alle taxi- en vervoersbedrijven
en gemeenten waar we mee te maken hebben. De taxichauffeurs hebben een papieren
versie gekregen, ouders hebben een digitale versie via de mail gekregen. De nieuwsbrief
is ook op de website gepubliceerd.
OUDERCONTACT
De ouders werden door de leerkrachten op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen
van hun kind door ouderavonden, mailverkeer en brieven.
Per mail leerkracht-ouder en vice versa
telefoon leerkracht-ouder en vice versa
bezoek leerkracht-ouder op school
oudergesprekken
Mailmomenten om weekplanning
In Teams leerkracht-ouder en vice versa

dagelijks (indien nodig)
dagelijks (indien nodig)
op afspraak
2 x fysiek en 1 x digitaal
Afhankelijk van groep en niveau
dagelijks (indien nodig)

INTERVISIE
Ook dit schooljaar werd de intervisie voor medewerkers geprofessionaliseerd en was
een verplicht onderdeel van de normjaartaak. Intervisie is een georganiseerd gesprek
tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn
de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen om zo de
deskundigheid te vergroten en de kwaliteit van het werk te verbeteren.
WEBSITE
De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft een nieuwe website laten ontwikkelen:
www.leokanner.nl. Vanaf nu hebben we als school ook een eigen website die onder de
Leo Kanner Onderwijsgroep-website hangt: www.leokannerschool-vso.nl
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ACTIVITEITEN
Op de Leo Kannerschool VSO hebben we het schooljaar 2019-2020 tal van activiteiten
georganiseerd. Enkele activiteiten hebben we kunnen realiseren door de ouderbijdrage.
SEPTEMBER 2019
2 SEPTEMBER 2019: DE EERSTE SCHOOLDAG
3 EN 4 SEPTEMBER 2019: EERSTE INFORMATIEAVOND/OUDERAVOND 2019-2020
De eerste informatieavonden voor ouders van leerlingen vonden plaats op 3 en 4
september 2019. Na een welkomstwoord van de directeur en een presentatie van de
klankbordgroep in de aula kreeg men informatie in de klas van zijn/haar kind.
Aansluitend was er gelegenheid om onder genot van een hapje en drankje elkaar beter
te leren kennen.
23 TOT EN MET 27 SEPTEMBER 2019: WEEK TEGEN PESTEN
Het thema van de landelijke Week Tegen Pesten het thema ‘Wees een held,
met elkaar’. Iedereen die een positieve bijdrage levert aan de groep is een
held: leraar én leerlingen. Onze school heeft beleid uitgewerkt dat specifiek
gericht is op pesten bij leerlingen met Autisme. Aan het begin van het
schooljaar wordt in iedere klas aandacht besteed aan het onderwerp en een
sfeercontract met de klas opgesteld en ondertekend.
24 SEPTEMBER 2019: THEMA-AVOND EXAMINERING
Op 24 september 2019 werd er een thema-avond gehouden over de
examinering waarbij ouders geïnformeerd over de examenmogelijkheden op
onze school. Deze avond werd goed bezocht.
26 SEPTEMBER 2019: BRANDOEFENING
Er wordt geregeld een brandoefening gedaan op school. Dit schooljaar hebben we in de
derde week van september brandoefeningen gedaan.
OKTOBER 2019
2 OKTOBER 2019: HUTSPOT
Op 2 oktober werd er, in het kader van Leidens Ontzet, hutspot met een
heerlijke gehaktbal gegeten. De leerlingen van de horeca en catering zijn dagen
bezig geweest om de wortels, uien en aardappels schoon te maken en
gehaktballen te draaien voor alle leerlingen en docenten (ongeveer 325
personen).
3 EN 4 OKTOBER 2019L LEIDENS ONTZET (SCHOOLDICHT)
Het Leidens ontzet wordt jaarlijks op 3 oktober in Leiden gevierd ter herdenking
van de belegering van deze stad tijdens de Tachtigjarige Oorlog en het ontzet op 3
oktober 1574. Op 3 oktober zijn alle leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs
in Leiden vrij. Bij ons op school gingen de leerlingen op donderdag 3 oktober en vrijdag
4 oktober 2019 ook niet naar school.
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9 EN 10 OKTOBER 2019: MBO OPLEIDINGENMARKT IN DE HOOGLANDSE KERK
Ook dit jaar werd de mbo opleidingenmarkt in de hooglandse kerk georganiseerd. Hier
konden de examenleerlingen gaan kijken welke mbo scholen er zijn en welke
opleidingen zij aanbieden.
6 EN 29 OKTOBER 2019: INFORMATIEAVOND ASPIRANT LEERLINGEN
Dinsdag 6 oktober en dinsdag 29 oktober is er een informatieavond voor eventuele
toekomstige leerlingen geweest. Aansluitend kregen ouders een rondleiding door de
school.
28 OKTOBER 2019 TOT EN MET 1 NOVEMBER 2019: WEEK VAN HET VERVOER
Tijdens de week van het vervoer zijn er activiteiten die betrekking hebben op vervoer
voor de klassen 1 tot en met 4 en voor iedereen op school is er tijdens deze week ook
een heerlijke truckersbal. Meer informatie over de week van het vervoer kun je lezen in
de externe bijlage ‘week van het vervoer’.
30 OKTOBER 2019: INFORMATIEAVOND MBO RIJNLAND (VOOR OUDERS)
Op 30 oktober werd er voor de 4e-jaarsleerlingen/Entree-leerlingen en hun ouders een
informatieavond georganiseerd op het mbo Rijnland. Zij kregen een voorlichting mbo
Rijnland doorstroom algemeen en opleidingsgericht.
31 OKTOBER 2019: INFORMATIEMIDDAG MBO RIJNLAND VOOR MEDEWERKERS
Donderdag 31 okt was er een uitleg over het mbo. Hoe zit het in elkaar? Welke niveaus
komen overeen met de niveaus op onze school.
NOVEMBER 2019
4 NOVEMBER 2019: OUDER-LEERLING-GESPREKKEN
Het ouder-leerling gesprek duurde gemiddeld 20 minuten. Leerlingen van leerjaar 2, 3,
4, AT en Entree werden in het kader van zelfregie en betrokkenheid bij hun eigen
leerproces voor dit gesprek uitgenodigd.
6 NOVEMBER 2019: STAKING
De onderwijsbonden hadden een staking uitgeroepen op woensdag 6 november 2019.
Dat is de dag dat de Tweede Kamer de onderwijsbegroting besprak. Alle leden in het
primair en voortgezet onderwijs werden opgeroepen om het werk die dag neer te
leggen voor een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg collega’s. Enkele
medewerkers hebben gestaakt. De leerlingen kwamen gewoon naar school.
6 EN 7 NOVEMBER 2019: SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 6 en donderdag 7 november was de schoolfotograaf weer aanwezig is. Er
werden twee foto’s gemaakt: een individuele foto en een groepsfoto.
8 NOVEMBER 2019: VELDLOOP
Zes weken lang werden er hardlooptrainingen gegeven rondom de schoollocatie met als
doel deel te nemen aan de Leidse Scholierenveldloop met start/finish op de
Atletiekbaan en door de Leidse Hout, 2600 m lang. Een groep leerlingen begeleid door
looptrainers van Leiden Atletiek hadden hard getraind hebben aan de veldloop
meegedaan.
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12 NOVEMBER 2019: INFORMATIEAVOND UITSTROOM
Voordat de leerlingen onze school gaan verlaten moet er in het laatste leerjaar heel wat
geregeld en besproken worden met betrekking tot de uitstroom. Dit geldt zowel voor
de uitstroom naar een MBO vervolgonderwijs als voor de uitstroom participatiewet
(arbeid). De informatieavond is er om ouders zo goed mogelijk te informeren over de
mogelijkheden en de te maken stappen in dit proces.
13 NOVEMBER 2019: INFORMATIEAVOND AUTISME
Op woensdag 13 november 2019 werd door de Leo Kanner Onderwijsgroep de themaavond “Autisme” aangeboden. Deze avond was vooral voor ouders van de eerstejaarsleerlingen voortgezet onderwijs van de Leo Kanner Onderwijsgroep (dus ook van de
Leo Kannerschool VSO Oegstgeest). Colette de Bruin (bekend van Geef me de vijf) gaf
op deze avond een lezing over: “De aanpak van Autisme! Van probleem naar
oplossing”
25 TOT EN MET 29 NOVEMBER 2019: TOETSWEEK BK3 EN BK4
De toetsweek werd voor leerjaar 4 in de aula gehouden. Leerjaar 3 had de toetsen in
de klas. De toetsweken zijn vooral bedoeld om leerlingen te laten wennen aan de
examens.
28 NOVEMBER 2019: WENSENFONDS
Op donderdag 28 november 2020 werd bekend dat we een van de winnaar
waren van het wensenfonds. We hadden een donatie gevraagd voor een
gamebike, een hometrainer die gekoppeld is aan een supergaaf computer spel.
Door te trappen en goed te sturen kan de game – bij voorkeur een racespel worden gespeeld. We hebben het prachtige bedrag van €3.500,00 mogen
ontvangen.
28 NOVEMBER 2019: START TRADITIONELE KERSTSTOLLENACTIE
Traditioneel houdt de Kannerschool met Kerst een stollenactie. De kinderen verkopen
dan overheerlijke stollen (feestbroden) aan familie, vrienden en bekenden. Door
kerststollen te bestellen bij leerlingen van de Leo Kannerschool zorgt u ervoor dat we
juist die extra dingen kunnen doen waar normaal geen budget voor is. Woensdag 18
december kregen de leerlingen de stollen mee. Er waren 610 kerststollen verkocht!
DECEMBER 2019
5 DECEMBER 2019: SINT OP SCHOOL
Ook dit schooljaar werd Sint op school gevierd. Iedere groep mocht zelf bepalen hoe
ze Sint wilden vieren. Dit kon zijn: lootjes trekken, cadeauspel, een eigen invulling of
het lesrooster volgen. Vanuit school ontvingen de leerlingen chocolademelk,
pepernoten en een chocoladeletter.
13 DECEMBER 2019: NATIONALE FOUTE KERSTTRUIEN DAG
Vrijdag 13 december is het nationale ”foute-kersttruien-dag” 2019! Als school doen wij
altijd graag mee met deze dag! Wij vroegen iedereen om die dag een foute kersttrui
aan te trekken. Hoe meer foute truien, hoe leuker.
13 DECEMBER 2019: RAPPORTEN
13 december 2019 gingen de rapporten mee met de leerlingen.
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17 DECEMBER 2019: KERSTGALA DINER VOOR LEERJAAR 4, AT EN ENTREE
Dinsdag 17 december 2019 was er voor de leerlingen van het 4e leerjaar, de AT en de
Entree een kerstgala-diner in de aula. Dit werd verzorgt door onder anderen leraren en
leerlingen van de catering en het leokanner-restaurant.
19 DECEMBER 2019: KERSTLUNCH LEERJAAR 1, 2 EN 3
Op donderdag 19 december 2019 stond er een uitgebreide lunch in een mooi versierde
aula klaar voor leerlingen uit het leerjaar 1, 2 en 3. Theo Flach vertelde een
kerstverhaal in de mooi versierde aula.
19 DECEMBER 2019: SCHOOLFEEST
Donderdag 19 december 2019 werd het schoolfeest gehouden met als
thema: Disney’s Wonder Winter Land’. De leerlingenraad mag terugkijken op
een geslaagd schoolfeest. De aula was mooi versierd.
Tijdens het schoolfeest heeft de klankbordgroep gezorgd voor ouderopvang.
De ouders konden kennismaken met een delegatie van de klankbordgroep,
maar vooral ook een gezellig samenzijn hebben waarin van gedachten
gewisseld kon worden.
20 DECEMBER 2019: STUDIEDAG
Op vrijdag 20 december 2019 hadden we een studiedag. Op deze studiedag
was het schoolpersoneel aan het werk, maar bleven de leerlingen thuis.
JANUARI 2020
22 JANUARI 2020: PROEF OP DE SOM
Op 22 januari hebben de leerlingen uit de examen klassen een proefexamen gemaakt
in de aula. Voor de leerlingen was het een mooie kans om alvast te wennen aan de
examenomstandigheden, voor de school een moment om te controleren of computers
en netwerk up-to-date zijn. Deze proef op de som is goed verlopen.
22 JANUARI 2020: LEERLING OVERLEDEN
OP 22 januari kregen we op school een bericht waarvan we hoopten dat we dat nooit
zouden krijgen. Er was een leerling uit leerjaar 1 overleden. Een verschrikkelijk en
verdrietig bericht. We hebben dit met alle ouders gedeeld en de volgende dag werd in
de klassen dit ook besproken en benoemden we dat iedereen dit soort gebeurtenissen
op zijn of haar eigen manier en in het eigen tempo verwerken moest.
28 FEBRUARI 2020: THEMA-AVOND MICHIEL NOORDZIJ
28 februari heeft Michiel Noordzij tijdens een thema avond ons
meegenomen in het onderwerp zelfdoding bij jongeren. Een
onderwerp met een emotionele lading. De boodschap die
iedereen meekreeg was om zeker dit onderwerp binnen het gezin bespreekbaar te
maken/houden en bij zorgen, deze te delen met hulpverleners en/of school.
30 EN 31 JANUARI 2020: STAKING
Op 30 en 31 januari was de school voor leerlingen gesloten en waren er twee ingelaste
studiedagen voor de medewerkers. 1 studiedag voor de hele stichting en 1 voor onze
eigen locatie.
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FEBRUARI 2020
6 FEBRUARI 2020: OUDER-LEERLING-GESPREKKEN
Op 6 februari 2020 waren de tweede ouder-leerling-gesprekken voor alle klassen.
6 FEBRUARI 2020
De gastles van Amnesty ging over de organisatie zelf en wat Amnesty doet. Ze hebben
gesproken over kind huwelijken, kindsoldaten, vluchtelingen enzovoorts. De leerlingen
hebben ook kaartjes gemaakt om mensen die dat nodig hebben te steunen.
MAART 2020
1 MAART 2020: (EXTRA) NIEUWSBERICHTEN IN VERBAND MET CORONA
Het coronavirus heeft inmiddels Nederland bereikt en de Leo Kanner Onderwijsgroep en
de Leo Kannerschool zijn gestart om via de nieuwsbrieven ouders en medewerkers op
de hoogte te stellen over het virus en de consequenties die dit voor het onderwijs heeft
en de maatregelen die we daarop nemen.
6 MAART 2020: WERVING NIEUWE DIRECTEUR
Per 1 januari 2021 zal locatiedirecteur Douwe Splinter met pensioen gaan. Zijn formele
pensioendatum, 1 september 2019, is dan al ruim verstreken, maar in goed overleg
met hem heeft het College van Bestuur destijds afgesproken dat hij nog wat langer
actief zou blijven voor de Leo Kanner Onderwijsgroep. Het is de intentie dat er in
november 2020 een nieuwe locatiedirecteur is aangesteld.
9 MAART 2020: GASTLES SOCIAL MEDIA EN GAMEN
Op 9 maart 2020 kwam de GGD voorlichtingslessen geven aan de tweedejaarsklassen
over Social media en gamen.
16 MAART 2020: SCHOOL GESLOTEN IN VERBAND MET COVID-19
20 MAART 2020: STARTEN MET ONDERWIJS OP AFSTAND
Toen bekend werd dat scholen hun deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus,
gingen leraren direct op zoek naar mogelijkheden voor les op afstand. We zijn 18
maart 2020 als school toen gestart met lesgeven door middel van onderwijs-opafstand.
27 MAART 2020: TWEEDE RAPPORT
Ouders ontvingen het tweede rapport van hun kind dit keer via de mail.
APRIL 2020
12 APRIL 2020: (OUD-)COLLEGA OVERLEDEN
Op 12 april 2020 is Eco van Efferink overleden. Na jaren voor ons gewerkt te hebben
had hij zich nog voor het schooljaar 2019-2020 beschikbaar gesteld als inval leerkracht
met een 0-uren contract en had hij elders het mentorschap van een examenklas VMBO
op zich genomen. In een periode dat je niet bij elkaar mocht komen hebben we de
begrafenis digitaal bijgewoond.
MEI 2020
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JUNI 2020
4 JUNI 2020: ENTREE-EXAMEN NEDERLANDS GESPREKKEN EN SPREKEN
Op 4 juni werd het examen Nederlands gesprekken en spreken 2F afgenomen
5 JUNI 2020: WE MOGEN WEER BEGINNEN MET ONDERWIJS OP LOCATIE
Omdat we op 5 juni weer konden starten met fysiek onderwijs hebben alle
teamleden van onze locatie een brievenbuspakketje ontvangen met daarin een
gepersonaliseerde Tony’s Chocolonely reep. Dit is een initiatief geweest van de
klankbordgroep van de Leo Kannerschool VSO en is verstuurd namens alle
leerlingen en hun ouders/verzorgers. Dit gebaar is door iedereen zeer
gewaardeerd.
8 JUNI 2020: START FYSIEK ONDERWIJS
Op 8 juni hebben we het fysiek onderwijs weer opgepakt,
zij het wel met halve groepen, wisseldagen andere starten eindtijden. Op maandag en donderdag had de ene helft
van de klas fysiek les en op dinsdag en donderdag de
andere helft. Op woensdag was er thuisonderwijs. Bijna
alle klassen hanteerden deze dagen en tijden, maar om
het organisatorisch ook rond te krijgen hadden sommige
klassen op andere dagen les.
De Start tijd was om 10:00 uur en eindtijd om 14:00 uur.
Dit gaf bij een enkel vervoersbedrijf een probleem om ook
dit bij hen goed georganiseerd te krijgen. Veel
vervoerders wilden in eerste instantie daarom ook
vasthouden aan de reguliere schooltijden uit de
schoolgids. Uiteindelijk is bijna iedereen overstag gegaan
of is er een goede oplossing gevonden.
Maatregelen die getroffen werden zijn onder andere de
coronabouwstenen voor leerlingen en medewerkers. In de
gangen waren eenrichtingsroutes aangelegd welke
zichtbaar waren gemaakt met pijlen. Overal werden
desinfecteerzuilen gezet. Klaslokalen werden opnieuw
ingericht zodat er rekening gehouden kon worden met de
1,5 meter. Werkplekken van leerlingen staan minimaal op
1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen passeren elkaar
op afstand bij het in-/uitlopen van het lokaal. Er werd
afzettape gebruikt om de looproute te verduidelijken en
de afstand tot de werkplek van de docent aan te geven.
Tafels die niet gebruikt werden als werkplek werden
gemarkeerd. De leerlingen namen de jassen en tassen
mee het lokaal in. Er kwamen spatschermen en iedereen
moest met een mondkapje door de school lopen. De aula
bleef gesloten en eten en drinken moest in het lokaal
gebeuren.
8 JUNI TOT EN MET 6 JULI 2020: CITO-TOETSEN
Vanaf 8 juni kon er gestart worden met het afnemen van de CITO toetsen voor leerjaar
1, 2 en 3. Dit gebeurde digitaal over een periode van 4 weken.
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29 JUNI TOT EN MET 3 JULI 2020: OUDER-LEERLING-GESPREKKEN
De ouder-leerling-gesprekken voor alle klassen (behalve voor de Entreeklas) werden
via Teams gedaan. Op deze manier hebben de gesprekken toch plaats kunnen vinden.
29 JUNI 2020: OPP’S DIGITAAL
Normaal worden de OPP’s tijdens de oudergesprekken besproken en ondertekend. Dit
jaar werden alle OPP’s van 2019-2020 en voor schooljaar 2020-2021 digitaal voorzien
van handtekeningen van ouder(s), leerling, mentor(en) en directeur. Een hele klus als
je bedenkt dat er voor iedere leerling 2 OPP’s getekend moesten worden. Al met al zijn
er een kleine 780 OPP’s verzonden via een afgeschermd digitaal programma.
JULI 2020
8 JULI 2020: WENMIDDAG NIEUWE LEERLINGEN
De wenmiddag voor nieuwe leerlingen ging niet door. Door een welkomstfilmpje te
sturen naar alle nieuwe leerlingen konden ze toch alvast kennis maken met hun mentor
en een kijkje krijgen in hun klas.
8 JULI 2020: AFSCHEIDSMIDDAG AT
Op woensdagmiddag 11 juli 2020 was de
afscheidsmiddag van AT-leerlingen in de Dependance.
De ruimte was leuk aangekleed en van iedereen werd
persoonlijk afscheid genomen.
8 JULI 2020: AFSCHEIDSAVOND ENTREE
Woensdagavond 8 juli 2020 werd afscheid genomen
van de Entree-leerlingen. Er was een drive-in
georganiseerd. Ouders en leerlingen waren erg
enthousiast over de uitreiking van diploma’s op deze
manier in de Corona tijd.
13, 17, 18, 19 JULI 2020: MONDELINGE EXAMENS
In de laatste schoolweek vonden de mondelinge
examens plaats. Examenleerlingen legden één tot vijf
mondelinge examens af.
15 JULI 2020: AFSCHEIDSAVOND EN DIPLOMERING BK4
Op woensdagavond 15 juli ontvingen de leerlingen van BK4 hun behaalde certificaten.
Dit werd gedaan met een drive-in-uitzwaai op het schoolplein.
16 EN 17 JULI 2020: SLOTDAG
Normaal was de laatste schooldag de dag om een slotdag te houden met activiteiten op
de schoolpleinen, aangevuld met lekkere hapjes. Dit jaar hadden we twee slotdagen
omdat de klassen in halve groepen naar school kwamen. Het programma voor zowel
donderdag 16 juli als vrijdag 17 juli was identiek. Vanuit de slotdagcommissie werd er
een Kahoot-quiz gemaakt met onder andere vragen over de school en de docenten
(met toestemming). Ook was er in iedere klas wat te drinken en wat lekkers om te
nuttigen tijdens bijvoorbeeld een film of de Kahootquiz. Op deze manier werd het
schooljaar toch nog prettig afgesloten.
18 JULI 2020: VAKANTIE!
Pagina 18

KLANKBORDGROEP EN LEERLINGENRAAD 2020-2021
TERUGBLIK SCHOOLJAAR 2019-2020 DOOR KLANKBORDGROEP

TERUGBLIK SCHOOLJAAR 2019-2020 DOOR LEERLINGENRAAD
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GEBOUW
DIGIBORDEN
In de meivakantie zijn er in de lokalen nieuwe digiborden gemonteerd. We hebben
afscheid genomen van de Starborden.
PRAKTIJKLOKAAL
Er is in januari 2020 een ruimte binnen school ingericht als praktijklokaal.

SPREEKKAMER
De spreekkamer is
opgeknapt.
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SCHOOLGEBOUW WEL/NIET NIEUWBOUW/OPKNAPPEN/VERHUIZEN
?
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SCHOOL IN DE MEDIA
De Leo Kannerschool VSO heeft tijdens schooljaar 2019-2020 diverse keren in de
(plaatselijke) media gestaan met diverse artikelen.
Datum

Media

artikel

5-9-2019

oegstgeester courant

11-9-2019

sleutelstad.nl

30-9-2019

sleutelstad.nl

3-10-2019

oegstgeester courant

2-11-2019

oegstgeester courant

5-11-2019

sleutelstad.nl

18-12-2019

sleutelstad.nl

20-12-2019

unity.nl

21-12-2019

oegstgeester courant

26-12-2019

sleutelstad.nl

26-12-2019

Nu.nl

27-12-2019

sleutelstad.nl

30-1-2020

sleutelstad.nl

19-2-2020

oegstgeester courant

8-4-2020

oegstgeester courant

25-4-2020

sleutelstad.nl

1-5-2020

sleutelstad.nl

7-5-2020

oegstgeester courant

25-5-2020

leidsch dagblad

https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/algemeen/51872/f
eest-op-poelgeest-lionsclub-en-rotary-slaan-de-handen-ineenvoor-het-goede-doel
https://sleutelstad.nl/2019/09/11/duurzame-nieuwbouw-hetdok-kost-oegstgeest-485-000-euro-extra/
https://sleutelstad.nl/2019/09/30/restafval-flink-duurder-inoegstgeest-belasting-in-2020-omhoog/
https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/politiek/52540/bel
asting-op-afval-flink-omhoog
https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/algemeen/46777/t
weede-oegst-live-druk-bezochthttps://sleutelstad.nl/2019/11/05/miljoenen-vooronderwijshuisvesting-domineren-begrotingsdebat-oegstgeest/
https://sleutelstad.nl/2019/12/18/oegstgeest-gaat-komendjaar-grens-25-000-inwoners-voorbij/
https://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/groen-licht-vooruitbreiding-het-dok-en-nieuwbouwplannen-leo-kannerschool
https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/politiek/54703/leo
-kannerschool-naar-de-geesten
https://sleutelstad.nl/2019/12/26/wethouder-oegstgeestnieuwbouw-leo-kannerschool-start-in-2020/
https://www.nu.nl/leiden/6020217/wethouder-oegstgeestnieuwbouw-leo-kannerschool-start-in-2020.html
https://sleutelstad.nl/2019/12/27/plannen-voor-de-geestenbebouwing-verplaatsen-en-verkeer-omleiden/
https://sleutelstad.nl/2020/01/30/scholen-leo-kanneronderwijsgroep-twee-dagen-gesloten/
https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/politiek/56040/geb
iedsvisie-de-geesten
https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/politiek/57374/wet
houder-teylingen-in-gesprek-met-directie-leo-kannerschoolover
https://sleutelstad.nl/2020/04/25/masterplan-de-geesten-isaf-julianaschool-krijgt-nieuwe-bestemming/
https://sleutelstad.nl/2019/05/01/noodgedwongen-uitstel-vanvisie-op-onderwijshuisvesting-oegstgeest/
https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/algemeen/57993/s
tichting-behoud-wilhelminapark-en-geesten-gebiedsvisiegeesten-o
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200525_15631670/ni
euwbouw-leo-kannerschool-in-oegstgeest-wordt-sowiesoduurder-dan-15-miljoen

Pagina 22

Datum

Media

artikel

27-5-2020

oegstgeester courant

31-5-2020

sleutelstad.nl

19-6-2020

oegstgeester courant

26-6-2020

unity.nl

26-6-2020

sleutelstad.nl

26-6-2020

sleutelstad.nl

26-6-2020

ANP Pers Support

1-7-2020

oegstgeester courant

1-7-2020

oegstgeester courant

2-7-2020

oegstgeester courant

2-7-2020

sleutelstad.nl

3-7-2020

oegstgeester courant

13-7-2020

sleutelstad.nl

23-7-2020

oegstgeester courant

27-7-2020

lissernieuws

https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/ingezonden/58351
/lezers-schrijven-over-gebiedsvisie-de-geesten
https://sleutelstad.nl/2020/05/31/gemeenteraad-akkoord-mettoekomst-endegeest-maar-niet-zomaar-wonen-in-kasteel/
https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/politiek/58876/wie
-gaat-er-over-het-al-dan-niet-wonen-op-landgoed-endegeesthttps://www.unity.nu/Artikelen/oegstgeest/leo-kannerschool:'gemeente-verzaakt-wettelijke-plicht-voor-huisvesting'
https://sleutelstad.nl/2020/06/26/leo-kannerschool-wiloegstgeester-politiek-dwingen-tot-nieuwe-huisvesting/
https://sleutelstad.nl/2020/06/25/vvd-laat-wethouder-in-dekou-staan-plannen-endegeest-terug-bij-af/
https://www.perssupport.nl/persbericht/4f7e7502-da9f-46b39d0b-8a6390c5a316/politiek-oegstgeest-laat-verbijsterde-leokannerschool-in-de-kou-staan
https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/politiek/59057/wij-willen-geen-snelle-opmaat-naar-woningbouwhttps://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/politiek/59137/hoe
-nu-verder-in-de-geestenhttps://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/politiek/59153/pro
gressief-oegstgeest-verlaat-de-oegstgeester-coalitie
https://sleutelstad.nl/2020/07/02/progressief-oegstgeestmaakt-einde-aan-coalitie-met-cda-en-vvd/
https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/politiek/59182/vee
l-lof-voor-fractie-progressief-oegstgeest-bij-vertrek-uit-coal
https://sleutelstad.nl/2020/07/13/vvd-oegstgeest-stuurt-opcoalitie-met-cda-en-d66-maar-d66-wil-niet/
https://www.oegstgeestercourant.nl/nieuws/algemeen/59575/k
annerschool-thuisonderwijs-hebben-we-snel-op-de-railskunnen-zet
https://www.lissernieuws.nl/nieuws/onderwijs/59683/leokannerschool-heeft-nog-steeds-geen-zicht-op-verhuizing
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TOT SLOT
Ik hoop dat iedereen die (beroepshalve of uit oprechte interesse) het jaarverslag van
de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest heeft doorgelezen, voldoende is geïnformeerd
over het reilen en zeilen van, in en buiten de school. Het jaarverslag van de Leo
Kannerschool VSO Oegstgeest moet niet alleen gelezen worden als een informatiebron
maar vooral ook om de enorm grote inzet te ervaren van het team om de leerlingen
optimaal voor te bereiden op de samenleving. Een groot compliment is daarom zeker
op zijn plaats.

Met vriendelijke groet,

Douwe Splinter
Directeur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest
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