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De afgelopen week hadden we maar liefst twee ambulances bijna gelijktijdig op school. Gelukkig 

gingen er geen leerlingen in mee.  

Na de vakantie start de projectweek van het vervoer. Tijdens deze week komt onder andere ook de 

brandweer op school om uitleg te geven over hulpdiensten in het verkeer.  

In deze nieuwsbrief staat er ook iets over de wijkagent en bureau Halt. 

Vanaf woensdag 30 oktober komt Jacqueline Bakker het horecateam versterken. 

Jacqueline heeft voorheen kookles gegeven bij het Leo Kannercollege. De afgelopen drie 

jaar heeft ze als invalkracht gewerkt bij een basisschool (SO) in Leiden voor de vakken 

handvaardigheid en techniek. Verder houdt ze van taarten bakken en het bereiden van 

een feestelijke maaltijd. Ze heeft veel zin om te beginnen en verheugt zich erop om met 

collega’s en leerlingen er een mooie tijd van te maken. 

Per 1 november 2019 gaat Ilonka Dunsbergen starten als externe time-out docent. In de volgende 

nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. 

Vanaf dit jaar heeft het mbo een nieuwe regel die van toepassing is op de inschrijving voor het mbo. 

Dit jaar mag het mbo die zich na 1 april inschrijven afwijzen. We willen u verzoeken wanneer u en 

uw zoon/ dochter naar het mbo willen, de inschrijving voor 1 april in orde te hebben. Het inschrijven 

op een mbo opleiding kan op de site van het mbo. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u 

mailen naar decaan Heleen van Dam: h.vandam@leokanner.nl. 

MEDEDELINGEN 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Even voorstellen: Jacqueline Bakker 

Even voorstellen: Ilonka Dunsbergen 

MBO: Inschrijving voor 1 april!!  
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Op onze school gebruiken wij het administratiesysteem SOM. Hierin worden alle cijfers van de 

leerlingen bijgehouden. Daarnaast is er een mogelijkheid om huiswerk en proefwerken te noteren. 

Het is voor u en de leerlingen mogelijk om ook van dit programma gebruik te maken. Hiervoor gaat 

u naar de volgend webpagina: https://somtoday.nl/login?0 

U kunt hier inloggen met als gebruikersnaam het email-adres dat bij de school 

bekend is. Leerlingen loggen in met hun school email-adres. Als u het wachtwoord 

niet heeft, of wellicht vergeten bent, kunt u op de link [wachtwoord vergeten] 

klikken. Dan ontvangt u via de mail een mogelijkheid om een nieuw wachtwoord 

aan te vragen. U krijgt dan een wachtwoord dat door SOM gegenereerd is. Later 

kunt u dat wijzigen in een beter te onthouden wachtwoord bij [Mijn Profiel]. Vul 

daar twee keer het nieuw wachtwoord in en kies voor [opslaan].  

Als het inloggen niet lukt, stuur dan een mail met uw gegevens naar: 

somlksvso@leokanner.nl   

Mocht uw kind lang op de taxi moeten wachten of niet opgehaald worden, dan 

verzoeken wij u zelf contact op te nemen met de gemeente afdeling 

leerlingenvervoer en dit aan hen kenbaar te maken. Ouders gaan voor leerlingenvervoer naar de 

Gemeente. Inhoudelijk en organisatorisch zijn gemeente en het vervoersbedrijf verantwoordelijk. 

We hebben een wens ingediend bij Rabobank wensenfonds en zijn 

genomineerd. Nu is het tijd om stemmen te werven. 

De wens is: een bijdrage in de aanschaf van een Gamebike voor 

leerlingen. De Gamebike is 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. Het vraagt veel 

concentratie en beheersing om goed op de weg te blijven en niet te crashen. 

Men voelt zich helemaal opgenomen in de race. Zowel alleen als tegen andere 

leerlingen  wordt men gemotiveerd als eerste de eindstreep te halen. De 

gamebike traint de oog-handcoördinatie en concentratie, verbeterd de conditie 

en bevorderd de calorieverbranding. 

Vanaf 25 oktober kunnen klanten en leden van Rabobank Leiden-

Katwijk hun stemmen uitbrengen op de genomineerde wensen. Dit kan 

tot en met 10 november. (Particulieren) klanten en leden ontvangen een 

stempas per e-mail of post met hun gebruikersnaam en unieke stemcode. Het 

uitbrengen van de stemmen kan op www.DichterbijLeidenKatwijk.nl.  

Hoe meer stemmen we ontvangen, hoe hoger de bijdrage aan onze wens. Klanten van de bank 

kunnen drie stemmen verdelen over drie verschillende wensen. Leden zelfs vier, zij kunnen hun 

vierde stem naar eigen wens toewijzen. 28 november 2019 vindt de bekendmaking van de winnaars 

plaats tijdens Oegst!Live in het Dorpscentrum in Oegstgeest. 

We zijn weer gestart met het Leo Kanner restaurant op de dinsdagavond. Onze 

enthousiaste leerlingen willen ook voor u een maandelijks wisselend driegangenmenu 

koken en serveren. Indien u meer wilt weten of alvast reserveren, kijk dan op de 

website: https://www.leokannerschool-vso.nl/restaurant  

  

SOM 

Leerlingenvervoer 

Rabobank wensenfonds: Gamebike voor leerlingen  

Leo Kanner restaurant 

mailto:LKSVSO.SECRETARIAAT@LEOKANNER.NL
https://somtoday.nl/login?0
mailto:somlksvso@leokanner.nl
http://www.dichterbijleidenkatwijk.nl/
https://www.leokannerschool-vso.nl/restaurant


HAZENBOSLAAN 101 

2343 SZ OEGSTGEEST 

 
T 071 519 02 33 

LKSVSO.SECRETARIAAT@LEOKANNER.NL 

WWW.LEOKANNER.NL 

 

Pagina 3 van 6  Schooljaar 2019-2020, nummer 5  18 oktober 2019 

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

Nieuwsbrief     Schooljaar 2019-2020, nummer 5 18 oktober 2019 

 

De politie en/of wijkagent loopt regelmatig bij onze school binnen (liefst in uniform) ook als er geen 

incidenten zijn. Zo leren onze leerlingen de politie kennen en is de impact en onrust minder groot als 

de politie bij een incident de school bezoekt. De school en de politie hebben de gezamenlijke taak 

om criminaliteit en overlast op en rond school tegen te gaan. De school moet leerlingen en 

personeel een prettige leer- en werkomgeving bieden en is verantwoordelijk voor de school-

veiligheid. De samenwerking tussen de politie (wijkagent) en school is vastgelegd in het 

schoolveiligheidsplan.  

De wijkagent: Samen met de wijkagent kijken we hoe we de veiligheid kunnen handhaven en/of 

verbeteren. Alle incidenten welke plaatsvinden op school worden vastgelegd en waar nodig worden 

deze besproken met de wijkagent. Het uitwisselen van informatie gebeurt op basis van de geldende 

landelijke privacy kaders en wetgeving. En altijd in het belang van het kind.  

Het contact met de politie wordt gelegd indien een leerling zonder geldige reden niet aanwezig is 

en er geen contact opgenomen kan worden met de ouders of het noodnummer dat op de 

verzamelstaat is ingevuld. Er kan een situatie aan de hand zijn.   

Soms kan het voorkomen dat we de politie moeten inschakelen vanwege een incident. Betrokken 

ouder(s)/verzorger(s) worden dan geïnformeerd. Let op: Het kan voorkomen, dat de politie eerder 

op school is, dan dat wij ouders/verzorgers hebben kunnen informeren.  

Geregeld komt Bureau Halt op school om een gastles of voorlichting te geven over 

maatschappelijke thema’s als ‘Social Media’ en ‘vuurwerk’. 

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 kunt u lezen in de externe bijlage ‘week van het vervoer’. De leerlingen hebben 

inmiddels ook een papieren versie in de vorm van een boekje ontvangen.  

Op 30 oktober wordt er voor de 4e-jaarsleerlingen/Entree-leerlingen en hun ouders een 

informatieavond georganiseerd op het mbo Rijnland. Zij krijgen een voorlichting over doorstroom 

algemeen en over welk e opleidingen er zijn. Inmiddels hebben de betreffende ouders een 

uitnodiging ontvangen. 

De uitnodiging voor het eerste ouder-leerling gesprek van dit schooljaar heeft u inmiddels per mail 

ontvangen. Het ouder-leerling gesprek wordt gehouden op maandag 4 november 2019. Het gesprek 

duurt 20 minuten en vindt plaats in het lokaal van uw kind. Leerlingen vanaf leerjaar 2, 3, 4, AT en 

Entree worden in het kader van zelfregie en betrokkenheid bij hun eigen leerproces voor dit gesprek 

uitgenodigd.  

Zelfregie en deelname leerling aan ouder-leerling gesprek 
In het kader van zelfregie nemen de leerlingen (vanaf leerjaar 2) deel aan het ouder-leerling 

gesprek. Ter voorbereiding op dit gesprek krijgen de leerlingen op school een formulier om te in te 

vullen. Op dit formulier kunnen leerlingen onder andere aangeven wat al goed gaat en aan welk doel 

zij willen werken. Dit bespreekformulier is onderdeel van het gesprek op 4 november 2019.  

Binnenkort is de schoolfotograaf weer aanwezig. Na de vakantie weten we de exacte datum voor uw 

kind. 

In de week na de herfstvakantie weten we welke leerkrachten gaan staken. U wordt aan het begin 

van de week geïnformeerd of uw kind op 6 november vrij is. Er zijn dus ook klassen die wel les 

hebben. 
  

Politie/wijkagent/bureau Halt op school 

28 oktober tot en met 1 november 2019: Week van het vervoer  

30 oktober 2019: Informatieavond MBO Rijnland voor ouders klas 4 en Entree 

4 november 2019: Oudergesprekken  

6 en 7 november 2019: Schoolfotograaf 

6 november 2019: Staking 

mailto:LKSVSO.SECRETARIAAT@LEOKANNER.NL


HAZENBOSLAAN 101 

2343 SZ OEGSTGEEST 

 
T 071 519 02 33 

LKSVSO.SECRETARIAAT@LEOKANNER.NL 

WWW.LEOKANNER.NL 

 

Pagina 4 van 6  Schooljaar 2019-2020, nummer 5  18 oktober 2019 

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

Nieuwsbrief     Schooljaar 2019-2020, nummer 5 18 oktober 2019 

 

De afgelopen weken is er door een groep leerlingen begeleid door looptrainers van Leiden Atletiek 

hard getraind voor de veldloop. Deze veldloop vindt plaats op vrijdagmiddag 8 november op de 

atletiekbaan in de Leidse Hout. De veldloop begint om 13.20 uur en de prijsuitreiking is om 13.50 

uur. Het zou voor de leerlingen heel leuk zijn als er ouders en collega’s bij aanwezig zijn om onze 

leerlingen aan te moedigen. Iedereen is van harte welkom. Hopelijk zien we jullie daar! 

Voordat de leerlingen onze school gaan verlaten moet er in het laatste leerjaar vaak 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 u zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden en de te 

maken stappen in dit proces. Er zal aandacht besteed worden aan alle zaken waar u actie in moet 

ondernemen richting vervolg-onderwijs en de te nemen acties richting uitstroom arbeid (participatie 

wet). Tevens zullen de mogelijkheden en verwachtingen vanuit de participatiewet besproken 

worden. Er zal er een gastspreker zijn die u zal informeren over de participatiewet. Vanuit school zal 

onze decaan Heleen van Dam u informeren over de uitstroom richting vervolgonderwijs. 

Op woensdag 13 november 2019 wordt door de Leo Kanner Onderwijsgroep de thema-avond 

“Autisme” aangeboden. Deze avond is vooral voor ouders van de eerstejaars-leerlingen voortgezet 

onderwijs van de Leo Kanner Onderwijsgroep (dus ook van de Leo Kannerschool VSO Oegstgeest). 

Colette de Bruin (bekend van Geef me de vijf) zal op deze avond een lezing geven over: “De aanpak 

van Autisme! Van probleem naar oplossing”. Ouders van eerstejaars-leerlingen ontvangen een 

uitnodiging voor deze avond. Denk erom: aanmelding is verplicht. 
 

 

 

Externe nieuwsbrief  1 november  2019 
 

MET HARTELIJKE GROET MEDE NAMENS HET TEAM 

Douwe Splinter,  

Directeur Leo Kannerschool VSO Oegstgeest 

  

8 november 2019: Veldloop in Leiden 

12 november 2019: Informatieavond uitstroom  

13 november 2019: Informatieavond Autisme  

AGENDA EN BELANGRIJKE DATA 

Datum Activiteit/speciale dag(en) Let op!/opmerking 
19 tot en met 27 oktober 2019 Herfstvakantie Iedereen vrij! 

25 oktober tot en met 1 november’19 Stemmen Rabobank Wensenfonds  Gamebike voor Leo Kannerschool  

26 oktober 2019 Wintertijd! Klok uur achteruit 

28 tot en met 1 november 2019 Week van het vervoer Programma staat in het boekje 

30 oktober 2019 Informatieavond MBO Rijnland Ouders BK4, Entree 

4 november 2019 Oudergesprekken  

6 november 2019 Landelijke staking  

6 en 7 november 2019 Schoolfotograaf  

8 november 2019 Veldloop Leiden  

12 november 2019 Informatieavond Uitstroom Ouders leerjaar 4, AT en Entree 

13 november 2019 Informatieavond Autisme Ouders leerjaar 1 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF (INDIEN ER VOLDOENDE KOPIJ IS) 
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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. 

Themabijeenkomsten (Centrum voor Jeugd en Gezin) 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Oegstgeest organiseert in november twee interessante 
themabijeenkomsten voor ouders van pubers! 

Drank, drugs en roken: de verleidingen in de puberteit 
CJG-themabijeenkomst ‘Drank, drugs en roken: de verleidingen in de puberteit’ voor ouders van 
jongeren tussen 11 en 18 jaar. 
 
Veel jongeren gaan in hun puberteit experimenteren en op zoek naar hun grenzen. 
Daarbij komen ze op een bepaald moment ook in aanraking met de genotmiddelen 
alcohol, sigaretten en drugs. Vaak gebeurt dit via vrienden en/of klasgenoten op de 
middelbare school. Wanneer je vermoedt dat je kind vaak of veel genotmiddelen 
gebruikt, kun je je hier als ouders behoorlijk ongerust over maken. Hoe maak je 
deze zorgen op een goede manier bespreekbaar met je puber? Hoe ga je hiermee 
om? Laat je je kind experimenteren of stel je grenzen? Als ouder heb je een 
belangrijke rol, omdat je vaak meer invloed op je kinderen hebt dan je wellicht 
denkt. 
 
Deze interactieve avond wordt geleid door een deskundige van het preventieteam 
van Brijder Verslavingszorg. Ouders krijgen tips hoe om te gaan met deze thema’s 
in de opvoeding.  
 
‘Drank, drugs en roken: de verleidingen in de puberteit’ is gratis en vindt plaats op donderdag 07 
november 2019 (19.30-21.30 uur) in het CJG Oegstgeest. 
 
Geïnteresseerd?  Meld je aan via deze link of op www.cjgcursus.nl 

Praten met je puber over liefde…Hoe? 
CJG-themabijeenkomst ‘Pubers en Liefde’ voor ouders van jongeren tussen de 11 en 18 jaar.  
 

Verliefdheid speelt in het leven van pubers vaak een behoorlijk grote rol.  
Ga je zelf het gesprek aan met je puber of wacht je op het moment dat ze zelf met 
vragen naar je toe komen? Hoe gaan pubers van tegenwoordig om met intimiteit en 
seksualiteit? En welke invloed hebben internet en social media hierop?  
 
Tijdens deze themabijeenkomst gaan we uitgebreid in op deze vragen. Het wordt 
een leuke interactieve avond waarbij je als ouder allerlei ideeën, tips en trucs 
aangereikt krijgt om het gesprek met je puber aan te gaan. 
 
‘Pubers en liefde’ is gratis en vindt plaats op donderdag 21 november 2019  
(19.30 - 21.30 uur) in het CJG Oegstgeest.   

 
Geïnteresseerd? Meld je aan via deze link of op  www.cjgcursus.nl 
 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 
 

  

INGEZONDEN ARTIKELEN 
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Eerste hulp bij feestdagen (Centrum voor Jeugd en Gezin-Nieuwkoop) 

mailto:LKSVSO.SECRETARIAAT@LEOKANNER.NL

