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Stewards 

Binnenkort gaan wij op school starten met de pilot “stewards op school”. Een steward is een leerling 

die in de pauze rond loopt en toezicht houdt in de aula. Op veel scholen wordt het inzetten van de 

peergroep om toezicht te houden als succesvol ervaren. Juist de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor de school en de schoolomgeving heeft een positief effect op het gevoel van betrokkenheid bij 

de school. Om die betrokkenheid te stimuleren, willen wij dus stewards inzetten en de leerlingen die 

ervaring meegeven.  

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. De eerste bijeenkomst van de 

nieuwe stewards heeft reeds plaats gevonden. 

We zullen u in volgende nieuwsbrieven op de hoogte houden van deze pilot. 

Heeft u vragen over deze pilot dan vernemen wij die graag. Stuur deze per e-mail 

naar: meneer Korbee (j.korbee@leokanner.nl) of meneer Baart s.baart@leokanner.nl. 

 

Kampen 2020 eerste informatie 

Kampen 2020 klinkt nog ver weg en dat is het voor de leerlingen ook zeker nog. Toch zijn wij al met 

de kampwerkgroep bij elkaar gekomen om het een en ander voor te bespreken. Hierbij krijgt u 

alvast de kampdata van leerjaar 2 t/m 4. Met leerjaar 1 zijn wij nog aan het kijken naar een 

geschikte invulling. Leerjaar 3 moet nog verdeeld worden welke klassen met elkaar op kamp gaan.   

Voor nu belangrijk om te weten is dat wij op de eerste ouder-leerling gesprekken op maandag 4 

november van u en uw kind willen weten of hij/ zij meegaat op kamp. Het kamp heeft een verplicht 

karakter. Mocht een leerling om wat voor reden niet meekunnen dan gaat dit via de commissie voor 

de begeleiding (CvdB). Zij denken graag mee wat haalbaar is.  

 

 

MEDEDELINGEN 

mailto:LKSVSO.SECRETARIAAT@LEOKANNER.NL
mailto:j.korbee@leokanner.nl
mailto:s.baart@leokanner.nl


HAZENBOSLAAN 101 

2343 SZ OEGSTGEEST 

 
T 071 519 02 33 

LKSVSO.SECRETARIAAT@LEOKANNER.NL 

WWW.LEOKANNER.NL 

 

Pagina 2 van 4  Schooljaar 2019-2020, nummer 4  8 oktober 2019 

Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Nieuwsbrief     Schooljaar 2019-2020, nummer 4 8 oktober 2019 

Kampen 

Leerjaar Waar Wanneer 

Leerjaar 1 Nog niet bekend Nog niet bekend 

Leerjaar 2 De Ooymanhoeve 

te Doetinchem 

2D, 2E, 2F maandag 8 t/m woensdag 10 juni 2020 

2A, 2B, 2C woensdag 10 t/m vrijdag 12 juni 2020 

Leerjaar 3* Surfana te 

Bloemendaal 

Maandag 15 juni t/m woensdag 17 juni 2020 

Woensdag 17 juni t/m vrijdag 19 juni 2020 

Leerjaar 4 Landal ’t Loo te 

Oldebroek 

Dinsdag 9 juni t/m vrijdag 12 juni 2020 

*3e jaars klassen in twee groepen 3 dagen en 2 nachten, verdeling volgt zo spoedig mogelijk. 

9 en 10 oktober 2019: Mbo opleidingenmarkt in de hooglandse kerk 

Ook dit jaar wordt de mbo opleidingenmarkt in de hooglandse kerk georganiseerd. Hier kunnen de 

examenleerlingen gaan kijken welke mbo scholen er zijn en welke opleidingen zij aanbieden. In de 

les worden de leerlingen voorbereid op dit bezoek en met het gekregen entreebewijs mogen de 

leerlingen samen met u naar binnen om te kijken maar ook om hun vragen te stellen aan de 

voorlichters maar ook aan de leerlingen van de mbo scholen. De mbo opleidingenmarkt is op 

woensdag 9 okt en donderdag 10 oktober 2019. Op donderdag 10 oktober ben ik zelf aanwezig in de 

hooglandse kerk. Mocht u of uw zoon/ dochter dan vragen hebben kunt u mij altijd opzoeken.   

Wanneer u vragen heeft over de mbo opleidingen markt of over andere zaken die met het door-

stromen naar een mbo te maken hebben kunt u mailen met mevrouw van Dam: 

h.vandam@leokanner.nl. 

28 tot en met 1 november 2019: week van het vervoer  

De voorbereidingen van de jaarlijkse projectweek van het vervoer zijn in volle gang. Tijdens de 

week van het vervoer zijn er activiteiten 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 

ontvangt de leerling binnenkort in de vorm van een boekje met daarin onder andere ook het 

programma. 

Nieuws van klankbordgroep (Bijeenkomst dd 24-09-2019) 
De bijeenkomst van 24 september 2019 stond in het teken van kennismaken met potentiële nieuwe 

ouderleden van leerjaar 1 en het bijpraten over de stand van zaken rond een aantal vaste punten op 

de agenda. Noemenswaardig: Binnenkort wordt gestart met een proef om leerlingen uit de derde en 

vierde klassen toezicht te laten houden tijdens de pauze in de aula, waarbij zij ondersteuning zullen 

krijgen vanuit het team. Wij steunen dit initiatief.  

Bij de leerlingenraad hebben zich na aanleiding van de wervingsinspanningen een verrassend groot 

aantal leerlingen gemeld. Ook de klankbordgroep is nog op zoek naar enthousiaste ouders uit klas 4, 

AT en Entree om zo samen met docenten te sparren over de school en zijn activiteiten. Wilt u lid 

worden van de klankbordgroep, stuur dan een mail naar: d.splinter@leokanner.nl  
 

 

Externe nieuwsbrief  oktober 2019 
 

MET HARTELIJKE GROET MEDE NAMENS HET TEAM 

Douwe Splinter,  

Directeur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest 

 

AGENDA EN BELANGRIJKE DATA 

Datum start einde Activiteit/speciale dag(en) Let op!/opmerking 
9 en 10 oktober ‘19   MBO opleidingenmarkt Hooglandse kerk 

19 tot en met 27 oktober 2019 Herfstvakantie Iedereen vrij! 

28 tot en met 1 november 2019 Week van het vervoer Programmaboekje volgt  

30 oktober 2019   Informatieavond MBO//Rijnland Ouders BK4, AT, Entree 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF (INDIEN ER VOLDOENDE KOPIJ IS) 
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Leidsch Dagblad: Oegstgeest in het rood (10 september 2019) 

 
 

 

Sleutelstad: Duurzame nieuwbouw Het Dok kost Oegstgeest 485.000 euro extra (11-09-2019) 
De geplande nieuwbouw voor basisschool Het Dok in Oegstgeest gaat de gemeente 485.000 euro meer kosten dan eerder 
begroot. Het grootste deel daarvan (300.000 euro) wordt bestemd voor extra duurzaamheidsmaatregelen, maar er is ook 
extra geld nodig voor advies & onderzoek en om aan het Programma van Eisen te kunnen voldoen. Wethouder Matthijs 
Huizing (Onderwijshuisvesting) vraagt de gemeenteraad naar verwachting in december om het extra geld ter beschikking te 
stellen. 
De nieuwbouw van de basisschool in Nieuw-Rhijngeest kwam afgelopen voorjaar in een stroomversnelling toen bleek dat er 
samengewerkt kon worden bij de bouw van een naast de school gepland gezondheidscentrum door ontwikkelaar Cortese. In 
allerijl werd de gemeenteraad daarom gevraagd om alvast 3 miljoen euro ter beschikking te stellen, met daarbij de 
mededeling van de wethouder dat er waarschijnlijk nog meer geld nodig zou zijn. Van die extra kosten is nu een schatting 
gemaakt. 
Duurzaamheid: De nieuwbouw van Het Dok gaat volgens de laatste schatting bijna 3,5 miljoen euro kosten. Het grootste 
deel van de onlangs berekende meerkosten is bestemd voor extra duurzaamheidsmaatregelen. “Welke maatregelen dit exact 
zijn, wordt nader uitgewerkt in overleg met het schoolbestuur en met de ontwikkelaar”, laat een woordvoerster van de 
gemeente desgevraagd weten. Progressief Oegstgeest sprak voor de zomervakantie al wel de ambitie uit om voor een extra 
bedrag van ongeveer 350.000 euro aan de laatste duurzaamheidsnormen te gaan voldoen. Coalitiepartners CDA en VVD 
zagen dat toen niet zitten. 
Van de 300.000 euro die nu nodig is voor de extra duurzaamheidsmaatregelen komt 100.000 euro uit een potje dat de 
gemeente daar al voor heeft gereserveerd. De overige 200.000 komt in december op tafel als wethouder Huizing bij de 
gemeenteraad om extra krediet gaat vragen. Dan zal hij ook vragen om 35.000 euro voor advies en onderzoek en 150.000 
euro om aan het Programma van Eisen – waarin de wensen van de school en de gemeente staan beschreven –  te kunnen 
voldoen. Een maand eerder beslist de gemeenteraad naar verwachting over de benodigde wijziging van het 
bestemmingsplan. 
Andere scholen: Door de stroomversnelling waarin het project voor de zomer terecht is gekomen, verwacht de gemeente het 
nieuwe gebouw overigens al aan het begin van het nieuwe schooljaar op te kunnen leveren. Dat zou betekenen dat de 
huidige twee noodlokalen vanaf dat moment overbodig worden en weer kunnen worden opgehaald door de verhuurder. Een 
kortere huurtermijn levert de gemeente echter geen financiële meevaller op, aangezien de minimale huurtermijn van 
noodlokalen twee jaar is, aldus de gemeente in een toelichting. 
Het Dok is overigens niet de enige schoolgebouw waarvoor extra geld benodigd is. In een tussentijdse financiële 
rapportage van dit jaar laat wethouder Huizing weten dat de eerder beraamde 10 miljoen euro voor de 
nieuwbouw van de Leo Kannerschool waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. In de gemeentelijke begroting voor 
2020 zal een nieuw bedrag worden opgenomen. Tegelijkertijd wordt er door de gemeente ook gewerkt aan een 
meerjarig investeringsplan waarin de kosten voor alle schoolgebouwen in Oegstgeest worden opgenomen 

 

IN DE MEDIA 
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Leids Dagblad: Oegstgeestenaars stuk duurder uit door oplopende prijs van afvalverwerking (30-

09-2019) 
De gemeentelijke lasten in Oegstgeest gaan volgend jaar flink omhoog door de toenemende kosten van de inzameling en 
verwerking van het afval. 
Onderaan de streep moet een gemiddeld gezin volgend jaar ongeveer zeventig euro meer afdragen aan de gemeente, een 
lastenstijging van ruim zeven procent. Voor een alleenstaande in een goedkope huurflat is de lastenstijging procentueel zelfs 
nog hoger. Zo iemand betaalt volgend jaar bijna zestig euro meer aan gemeentelijke heffingen: ruim negen procent meer 
dan dit jaar. 
In de begroting voor volgend jaar melden burgemeester en wethouders dat ze er niet aan ontkomen om de gestegen kosten 
van de afvalverwerking door te berekenen aan de inwoners. Oegstgeest is volgend jaar 150.000 euro extra kwijt door de 
hogere belasting op het storten en verbranden van afval. Daarnaast zijn de kosten voor het afvoeren en verwerken van het 
afval, dat bij de gemeentelijke milieustraat wordt ingeleverd, met ruim drie ton gestegen. 
Wanneer het niet lukt om de hoeveelheid restafval drastisch te verminderen, zullen de kosten voor de afvalverwerking ook 
de komende jaren hard blijven stijgen, zo waarschuwt het college. B en W willen volgend jaar een plan presenteren om de 
hoeveelheid restafval terug te dringen naar honderd kilo per inwoner per jaar. Dat komt neer op bijna een halvering van het 
afval in de grijze container. 
Leo Kannerschool 
Naast de lastenstijging voor de inwoners is de fors hogere rekening voor de geplande nieuwbouw van de Leo 
Kannerschool een opvallend element in de begroting. Vorig jaar werd de nieuwbouw in de begroting gezet voor 
een bedrag van tien miljoen euro. Onlangs meldde het college al dat dat bedrag waarschijnlijk te laag zou zijn. 
In de nieuwe begroting is een investering van vijftien miljoen opgenomen, overigens zonder dat die 
kostenstijging nader wordt toegelicht. 
De gemeente kijkt op dit moment naar drie mogelijke locaties voor de nieuwbouw: de huidige plek van de 

middelbare school voor autistische leerlingen aan de Hazenboslaan, de oude Julianaschool aan de 
Endegeesterstraatweg en een ander plekje op het Endegeestterrein. In december willen burgemeester en 
wethouders een concreet plan voorleggen aan de gemeenteraad. 

 

 

Regelmatig ontvangen wij verzoeken om een artikel in onze nieuwsbrief te plaatsen. Deze artikelen plaatsen wij als bijlage 

ingezonden artikelen. De tekst in deze artikelen zijn niet door ons geschreven en vallen buiten onze verantwoording. 

Plannen en leren leren (autismecafé Leiden) 

Op woensdag 9 oktober 2019 is er weer een Autismecafé.  

Het thema van deze bijeenkomst is ‘plannen en leren leren’  

De scholen zijn weer begonnen. Kinderen op het autisme spectrum hebben vaak moeite met taken overzien en 

hun tijd indelen. Op scholen wordt steeds meer van kinderen verwacht dat ze hun eigen tijd indelen. Hoe kan je 

nou als ouder je kind ondersteunen met plannen en leren zonder dat jij het helemaal overneemt? 

In ons autismecafé van 9 oktober gaan we in gesprek met autisme coaches, onderwijs professionals en 

ervaringsdeskundigen om oudere te helpen hun kinderen te ondersteunen. 

Goed om te weten 

 Vanaf 19.30 uur ben je welkom: de koffie staat klaar.  

 We beginnen om 20.00 uur. Tussendoor is er een korte pauze.  

 Het programma is afgelopen om 22.00 uur. 

 Deelname is gratis. 

Locatie 
Het Autismecafé vindt plaats in Het Gebouw. Adres: Arubapad 2 Leiden. 

 

INGEZONDEN ARTIKELEN 
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