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(voor gemeente, taxibedrijven, vervoersorganisaties en geïnteresseerden)
UITNODIGING INFORMATIE- EN KENNISMAKINGSOCHTEND LEO KANNERSCHOOL VSO EN HET
LEERLINGENVERVOER OP 1 OKTOBER 2020
We kunnen het ons voorstellen dat u meer zou willen weten over onze leerlingen en onze school.
Daarom bieden wij u de gelegenheid om een kijkje te nemen in onze school.
INFORMATIE- EN KENNISMAKINGSOCHTEND
LEO KANNERSCHOOL VSO EN HET LEERLINGENVERVOER
Dit zal plaatsvinden op donderdag 1 oktober 2020 op de Hazenboslaan 101 in Oegstgeest. Alle
vervoersbedrijven, taxichauffeurs en gemeenten zijn van harte welkom om 08:45 uur.
Wij geven dan uitleg over de school, de kinderen en de bijbehorende afspraken. Ook is er gelegenheid
om vragen te stellen. Op deze manier kunt u meer inzicht krijgen in de doelgroep waar u dagelijks
mee te maken heeft en waar onze school voor staat. Behalve een mooie gelegenheid om onze school
te leren kennen is dit ook een mooie gelegenheid om te netwerken. Uiteraard zorgen wij voor
koffie/thee en iets lekkers erbij.
Wilt u hierbij aanwezig zijn stuur dan een mail met uw naam en het bedrijf waarvoor u werkt naar:
lksvso.secretariaat@leokanner.nl. U kunt zich ook inschrijven via de volgende link: ja, ik ben erbij!
INHOUD NIEUWSBRIEF
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitnodiging 1 oktober 2020
Waarom deze nieuwsbrief?
Naam-, adres-, en telefoongegevens
Schooltijden
Pleinwacht / taxiwacht
Taxi verlaat / vertraging
Ruzie / conflict
Afspraken met ouders

•
•
•
•
•
•
•
•

Rookbeleid
Parkeren tegenover het schoolplein
Vakantie/Vrije dagen/Studiedagen
Leerlingenvervoer: wat is het?
Leerlingenvervoer en beleid school
Autisme
Leo Kannerschool VSO
Vragen / opmerkingen / informatie

Waarom deze nieuwsbrief?
Deze nieuwsbrief is voortgekomen uit het feit dat niet alle gemeenten, vervoersorganisaties,
(taxi)vervoersbedrijven en taxichauffeurs zich bewust zijn van de regels die gelden op de Leo
Kannerschool VSO Oegstgeest. Door middel van deze brief willen wij duidelijkheid creëren. Verder
vindt u voor u relevante en interessante informatie over de Leo Kannerschool en het onderwerp
autisme.

Naam-, adres- en telefoongegevens
Op school staat de poort open voor alle vervoersbedrijven. Omdat we met zoveel bedrijven te maken
hebben zouden we graag altijd een actuele lijst ontvangen van de naam-, adres-, en
telefoongegevens van de vervoersbedrijven. Zo kan er snel gehandeld worden indien er contact
opgenomen moet worden. Graag ontvangen wij de (meest recente) gegevens.
Wij stellen het ook op prijs als de naam-, adres-, en telefoongegevens van onze school in de taxi(bus)
aanwezig zijn, zodat ook de taxichauffeur op een snelle wijze contact met ons op kan nemen. Graag
deze gegevens doormailen naar lksvso.secretariaat@leokanner.nl.

Pleinwacht / taxiwacht
Kinderen mogen maximaal 15 minuten voor aanvang van de school worden afgezet.
Vanaf 8:15 uur is er pleinwacht. Tot die tijd bent u verantwoordelijk voor de
leerling.
De pleinwacht na schooltijd is aanwezig tot alle leerlingen zijn opgehaald. De
leerkrachten zorgen dat de kinderen altijd tijdig buiten zijn. Als er een taxi(bus) te laat
is, neemt de leerkracht de kinderen mee naar binnen en belt het vervoersbedrijf.
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Taxi verlaat / vertraging
Geregeld gebeurt het dat taxi’s door verkeersomstandigheden of andere omstandigheden te laat arriveren op school. Graag zouden wij hier via 071-5190233
van op de hoogte gesteld worden, zodat dit aan de docenten doorgegeven kan worden.
Als een leerling niet tijdig op school is, dan worden ouders geïnformeerd. Indien we weten dat de
reden van vertraging het leerlingenvervoer is, is er geen reden om ouders onnodig ongerust te
maken. Ook vertraging bij het ophalen van de leerlingen horen we graag, zodat we de leerling hierop
kunnen voorbereiden en eventueel ergernis weg kunnen nemen.

Ruzie/conflict
Wanneer er in de taxi(bus) een ruzie of conflict is geweest meldt de chauffeur / chauffeuse dit
onmiddellijk aan de school. Een voorval bij een leerling kan grote invloed hebben op zijn handelen
gedurende de rest van de dag en daardoor ook het handelen van de gehele klas. Wij zijn daar graag
op voorbereid.

Afspraken met ouders
Ouders gaan voor leerlingenvervoer naar de Gemeente. Gemeente schakelt een vervoersbedrijf in.
• Inhoudelijk en organisatorisch zijn gemeente en het vervoersbedrijf verantwoordelijk.
• Ouders blijven aanspreekbaar op het gedrag van hun zoon / dochter en hiermee verantwoordelijk.
• Als er kinderen zijn die niet door de taxi(bus) worden opgehaald (deelname andere activiteiten,
ziekte of zelf ophalen) melden de ouders dit zelf aan het vervoersbedrijf en aan de school.
• Ziekmelden van kinderen kan niet via de taxichauffeur door gegeven worden. Dit moet wel aan het
vervoersbedrijf en de gemeente gemeld worden (vóór de ophaaltijd).
• Vrije dagen, afwezigheid door ziekte en dergelijke dienen de ouders zelf door te geven aan
vervoersbedrijf en school.
• Grensoverschrijdend gedrag in de taxi(bus) wordt aan de school gemeld door de chauffeur, dan
wel leerlingen, dan wel ouders (tel. 071-5190233 of mail naar lksvso.secretariaat@leokanner.nl).
School gaat niet in op inhoud, dan wel oplossend handelen.

Rookbeleid
Wij zijn een schoolomgeving en het welzijn van de leerling staat voorop. Hiervoor is het belangrijk dat
wij als Leo Kannerschool VSO regels opgesteld hebben ten aanzien van het roken voor medewerkers,
leerlingen, bezoekers en taxichauffeurs. Wij hanteren een rookvrij schoolplein en schoolomgeving.
Voor u als taxichauffeur betekent dit dat u eerst de leerlingen op het schoolplein afzet en een andere
plaats, buiten het schoolplein, opzoekt om te roken. Dit buiten het zicht van de leerlingen.

Parkeren tegenover het schoolplein
Bij het halen en brengen is veel verkeersdrukte rondom onze school.
In verband met de veiligheid van andere weggebruikers geldt er een parkeerverbod tegenover de
school en het schoolplein (President Kennedylaan). Tevens willen wij u erop wijzen dat er
gehandhaafd wordt. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden wanneer u onze school bezoekt.
Rondom de school is er in de zijstraten voldoende parkeergelegenheid.

Leerlingenvervoer: wat is het?
Leerlingenvervoer is een regeling bij de gemeente waarmee ouders een gehele of gedeeltelijke
vergoeding kunnen aanvragen voor de vervoerskosten van en naar school van hun kind. Een
vergoeding, de beschikking leerlingenvervoer, kan worden afgegeven voor:
• Het reizen met georganiseerd vervoer, de TAXI
• Het reizen met Openbaar Vervoer (OV), eventueel met begeleider
• Eventueel een vergoeding voor het halen en brengen met eigen vervoer / fiets. Dit is per
gemeente verschillend.
Leerlingenvervoer is altijd een zaak tussen de ouder(s) / verzorger(s) en de gemeente waar het kind
woonachtig is. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding leerlingen vervoer moeten de
ouder(s) / verzorger(s) elk voorjaar opnieuw een aanvraag indienen bij hun gemeente. De Leo
Kannerschool VSO Oegstgeest heeft hierin een adviserende rol
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Leerlingenvervoer en beleid school
De school voert een actief beleid om de leerling verantwoord en haalbaar uit ‘de taxi’ te krijgen. Op
deze wijze doet de school recht aan één van haar kerntaken om de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid, ook in het dagelijks reizen, te bevorderen.
Leerlingen in het tweede leerjaar nemen hiervoor deel aan de lessen “OV4U”. De school werkt samen
met Arriva. Hieruit is de Voor Elkaar Pas ontstaan, een speciale pas die het zelfstandig reizen met
OV laagdrempelig en haalbaar maakt.
Ook vinden er jaarlijks momenten plaats om onder andere gemeenten, vervoersbedrijven,
taxibedrijven en overige geïnteresseerden te informeren over de school en het leerlingenvervoer.

Autisme
Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met
autisme wordt je geboren, het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding. Alles wat mensen met
autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix
van sterke en zwakke kanten met zich mee.
Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee,
analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en
hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.
De meeste mensen zien de wereld als een film maar mensen met autisme zien de wereld eerder als
een stapel losse foto's, zij zien minder samenhang. Hierdoor kost het hen veel moeite om te begrijpen
wat er gebeurt. Ook snappen zij vaak niet goed wat andere mensen bedoelen of voelen.
Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Elke dag
opnieuw. Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met
anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn
mensen met autisme en een (lichte) verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge
intelligentie. Sommigen kunnen een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven
lang veel hulp nodig.
Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen - heeft een vorm van autisme.

Leo Kannerschool VSO
De Leo Kannerschool VSO verzorgt onderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis in de
middelbare schoolleeftijd. De leerlingen kunnen er de leerroute praktijkgericht, basisberoepsgerichte
leerroute of kaderberoepsgerichte leerroute volgen. Ons onderwijs is afgestemd op de behoeften van
leerlingen met een autismespectrumstoornis. Structuur en overzichtelijkheid staan centraal in de
aanpak. Op een reguliere middelbare school wisselen de leerlingen vaak ieder uur van lokaal en van
leerkracht. De leerlingen van de Leo Kannerschool hebben een vaste groep met maximaal 12
leerlingen in de onderbouw, een vast lokaal en een vaste groepsleerkracht. Voor de praktijklessen zijn
vakdocenten aanwezig.
De Leo Kannerschool richt zich op een optimale ontwikkeling van de leerlingen op cognitief en sociaalemotioneel gebied. Wij hebben als taak de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke
plek in de maatschappij, waar zij zich op een prettige manier kunnen handhaven. Om dit te bereiken
oefenen we middels theoretische en praktische vakken en arbeidstoeleiding met vaardigheden op het
gebied van werken, sociale omgang, vrije tijd en wonen.
MEER INFORMATIE KUNT U KRIJGEN OP DE INFORMATIE- EN KENNISMAKINGSOCHTEND
LEO KANNERSCHOOL VSO EN HET LEERLINGENVERVOER OP 1 OKTOBER 2020
Schrijf u in door een mail met uw naam en het bedrijf waarvoor u werkt te sturen naar:
lksvso.secretariaat@leokanner.nl. U kunt zich ook inschrijven via de volgende link: ja, ik ben erbij!
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Vakantiedagen/vrije dagen/studiedagen
De 1e lesdag van schooljaar 2020-2021 is maandag 31 augustus 2020.
Zomervakantie (2019-2020)
20 juli 2020 t/m 28 augustus 2020
Leidens ontzet

3 oktober 2020 (zaterdag)

Herfstvakantie

19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag

22 februari 2021 t/m 26 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
27 april 2021 (valt in de meivakantie)
26 april 2021 t/m 7 mei 2021
5 mei 2021 (valt in meivakantie)

2e paasdag
Koningsdag
meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
dag na hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie (2020-2021)

13
14
24
19

mei 2021
mei 2021 (vrijdag)
mei 2021
juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Studiedagen
vrijdag 2 oktober 2020
donderdag 15 oktober 2020
vrijdag 16 oktober 2020
vrijdag 18 december 2020

Met studiedagen hebben de leerlingen vrij.
Indien een leerling stage loopt en het een
stagedag betreft, gaat de leerling wel
gewoon naar de stage toe.

Let op: Het bovenstaand schema is een planning. Het kan incidenteel voorkomen dat we van bovenstaand schema
(moeten) afwijken. Zodra er een wijziging komt stellen we de gemeente, vervoersbedrijven en taxichauffeurs (voor zover
bekend) op de hoogte. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Schooltijden 2020-2021
Wij hanteren in schooljaar 2020-2021 de volgende lestijden:
Wij hanteren de volgende lestijden:
Maandag
8.30 uur
14.30 uur
Dinsdag
8.30 uur
14.30 uur
Woensdag
8.30 uur
14.30 uur
Donderdag
8.30 uur
14.30 uur
Vrijdag
8.30 uur
14.30 uur

Vragen/opmerkingen/meer informatie
Mochten er zich problemen voordoen of heeft u vragen/opmerkingen, kunt u contact opnemen op de
volgende manieren:
• Tel: 071-5190233
• Email: lksvso.secretariaat@leokanner.nl
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.leokannerschool-vso.nl
MET HARTELIJKE GROET, MEDE NAMENS HET HELE TEAM VAN DE LEO KANNERSCHOOL VSO,
Douwe Splinter,
Directeur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest
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