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Nieuwsbrief zomer 2019
De laatste schooldag is aangebroken, weer een schooljaar voorbij. We hebben
afscheid genomen van 14 leerlingen. Zij gaan werken of naar het
vervolgonderwijs toe. Velen hebben in het exitgesprek aangegeven dat ze een
leuke en fijne schooltijd op het vso hebben gehad en nu toe zijn aan een nieuwe
stap, een nieuwe uitdaging.
We hebben samen, leerlingen, leraren en ouders/verzorgers, hard gewerkt om er
een mooi schooljaar van te maken. We zijn allen toe aan een mooie welverdiende
vakantie.
Namens het team wens ik u allen een hele fijne zonnige vakantie toe.
Jantine Gelink

Schooljaar 2019-2020
Vanaf 1 augustus gaat de naam van de school veranderen we gaan heten:

Bartiméus College
Voortgezet Speciaal Onderwijs
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Website en Schoolgids Bartiméus College 2019-2020
Veel informatie over het vso is te vinden op de website:

www.bartimeus.nl/bartimeus-vso-zeist

Ook is op deze website de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 te vinden.

Agenda belangrijke data schooljaar 2019-2020
•
•
•

Maandag 2 september is de eerste schooldag, de starttijd is 8.25 uur. We
openen de eerste schooldag gezamenlijk, vervolgens wordt het lesrooster
bekend gemaakt.
Maandag 7 oktober studiedag personeel, leerlingen vrij
21 t/m 25 oktober herfstvakantie

Het vakantierooster wordt op de website gepubliceerd.

SomToday

In het schooljaar 2019-2020 zal gebruikgemaakt gaan worden van SomToday.
SomToday stelt docenten in staat om het maximale uit iedere leerling te halen.
De set van webapplicaties en diensten verlaagt de administratieve druk en geeft
inzicht in de ontwikkeling van de leerling.
SomToday ondersteunt de school op het gebied van leren, leermiddelen en
leerlingenadministratie. Hierdoor kunnen docenten onderwijs op maat bieden en
kan elke leerling zich optimaal ontwikkelen.
Met SomToday Ouder kunnen ouders inzicht krijgen in het schoolleven van hun
kinderen.
Wat is er allemaal te doen?
- Bekijken van het rooster
- Bekijken van huiswerk
- Bekijken van cijfers, de recentste en per vak
- Bekijken van vakinhoudelijke informatie
- Bekijken van afwezigheid
- Bekijken en versturen van berichten

Ziekmeldingen, calamiteiten of afwezig?

Als uw kind ziek is of niet naar school kan dan bent u verplicht dit vóór aanvang
van de lessen bij het secretariaat te melden: 030-6982346.
In geval van ziekte of wijzigingen, brengt u het taxibedrijf zelf op de hoogte.
Mochten zich calamiteiten voordoen tijdens weekenden of vakanties, bel dan
s.v.p. het calamiteitennummer in Doorn: 0343 - 52 69 11.
De receptie daar neemt daarna contact op met de dienstdoende leidinggevende
die u zo nodig terugbelt.

Bereikbaarheid van de mentor

Alle leerlingen van het Bartiméus College hebben een mentor. De leerling weet
wie zijn of haar mentor is. Als u een vraag heeft voor de mentor dan kunt u
contact opnemen met de mentor. Contact opnemen kan het best via de mail.
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Mocht dit niet lukken dan kan u bellen naar het secretariaat 030-6982346. U
ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie.
Tijdens de vakantieweken zal een aantal collega’s een achterwacht vormen via
een whatsapp groep, in geval van onverhoopte calamiteiten.

Personeel
We nemen afscheid van:
Na ruim 40 jaar oriëntatie en mobiliteit te hebben gegeven ben ik met ingang van
1 juni met pensioen gegaan. Toen ik in 1978 begon op de brailleschool van
Bartiméus zaten daar bijna 100 blinde en zeer slechtziende leerlingen en stonden
er in de hal naast de klok 15 stokken. In die tijd werd O&M gegeven door
vrijwilligers. Na een korte inwerk periode mocht ik zelfstandig aan de slag gaan.
Hoe anders is dat nu. In de loop der jaren heb ik samen met collega's van
Bartiméus en Visio een echte opleiding voor O&M instructeur opgezet en daarmee
aan de wieg gestaan van de professionalisering van de O&M training.
Mijn opvolgster heeft daar zeker van geprofiteerd. Wat ik nu ga doen? Ik ga
zolang mijn gezondheid blijft zoals die nu is reizen en geocachen. Daarnaast blijf
ik nog hand- en spandiensten doen op school. Ook internationaal blijf ik nog
betrokken bij O&M. Ik zal zeker in het begin het contact met de leerlingen en
collega's gaan missen. Ik wens de leerlingen, hun ouders/verzorgers en collega's
een fijne vakantie en heel veel geluk in een goede gezondheid voor de toekomst.
En Charlotte heel veel succes.
Groet Marten
Beste leerlingen en ouders,
Na 6 jaar en 6 maanden neem ik met pijn in mijn hart afscheid van Bartiméus.
6 jaar en 6 maanden lang heb ik met veel enthousiasme geschiedenislessen
mogen geven, projectweken georganiseerd, geskied, decaanlessen gegeven, de
excursie naar Den Haag geregeld, de Kerst en Paasviering voorbereid, enz. En
het leukste van alles: mijn leerlingen van brugklassers zien opgroeien tot
jongvolwassenen, klaar om de wijde wereld in te gaan.
Jammer dat ik weg ga, maar ik heb ook zin in het nieuwe avontuur dat voor ons
ligt! Vier jaar lang ga ik met mijn gezin wonen en werken op Curaçao.
En zo leuk dat iedereen, vooral de leerlingen, dit jaar zo meeleefde met onze
grote verhuizing!
Tot ziens!
Tamar Boss
Beste ouders en leerlingen,
Bij deze mijn laatste bijdrage aan de nieuwsbrief.
Per 1 augustus heb ik een nieuwe baan. In Houten ga ik lesgeven op een VMBO
school. Ik zal daar alleen nog Frans gaan geven. Na 19 jaar hier gewerkt te
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hebben zeg ik au revoir tegen Bartiméus. Ik heb een hele mooie tijd hier gehad
en nu ga ik voor een volgende stap in mijn eigen loopbaan. Heel hartelijk bedankt
voor de fijne samenwerking en ik wens u allen een mooie, zonnige vakantie.
Met vriendelijke groet,
Marie-José Kroon
Ook onze muziekleraar, Bert Groothedde, gaat het vso verlaten.

We verwelkomen
Na 17 jaar op het VSO als klassenassistent gewerkt te hebben ben ik sinds 1 juni
de nieuwe Oriëntatie en mobiliteitsinstructeur van het VSO. Ik volg hiermee
Marten van Doorn op die vorige maand na 40 jaar met pensioen is gegaan.
Vorige week heb ik d.m.v. een eindpresentatie mijn opleiding O&M-C afgerond.
Van Marten heb ik de afgelopen anderhalf jaar alle kneepjes van het vak geleerd
waardoor ik enorm zin heb om volgend schooljaar aan de slag te gaan met de
leerlingen.
Voortaan zullen de leerlingen de O&M lessen van mij krijgen, dus mocht u
vragen hebben omtrent Oriëntatie en Mobiliteit kunt u mij mailen.
cdhaan@bartimeus.nl
Groetjes Charlotte
Komend schooljaar zal het team versterkt worden met 2 nieuwe collega’s:
Twan Kuijper gaat muziek geven
Annet van Werkhoven gaat geschiedenis geven.

Geslaagd

Twee leerlingen van het vso, van de afdeling praktijk hebben in mei examen
gedaan via het IVIO-examenbureau.
Denisha heeft nu een diploma voor de vakken Nederlands (KSE2= 1F) en voor
rekenen/wiskunde (KSE1 =richting 1F).
Mirte heeft deze vorig jaar al behaald. Dit jaar is ze geslaagd voor Engels (KSE1=
CEF A1)
Diploma-uitreiking en afscheid van leerlingen vso P
Woensdag 10 juli was er een feestelijke bijeenkomst voor de diploma-uitreiking
aan leerlingen van het vso-praktijk.
David, Jan Pieter, Mirte en Nathalie hebben na vele jaren hier op school afscheid
genomen van Bartiméus. Ze gaan nu alle vier aan de slag op werkplaatsen dicht
bij hun thuis.
In de toespraken zijn mooie momenten opgehaald. Met de felicitaties en vele
goede wensen hebben we ze uitgezwaaid.
Denisha zit nog in de P4 en ontving haar diploma’s voor Nederlands en wiskunde
behaald via het IVIO-examenbureau. Zij gaat nu over naar de P5 en gaat voor
nog meer diploma’s en start met de externe stages.
Geeske de Boer (leerkracht vso afdeling praktijk.)
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Staatsexamen 2019 op het vso

Ook dit jaar deed weer een grote groep leerlingen mee aan het staatsexamen op
het vso van Bartiméus. Naast 13 leerlingen van onze eigen locatie, deed ook een
leerling van het REA-college Ermelo en 6 leerlingen van Visio Grave aan het
mondeling examen mee. Het examen duurde 3 dagen: zaterdag 22 juni,
maandag en dinsdag 24 en 25 juni. Vooral de laatste dag was het zinderend heet,
maar gelukkig leden de prestaties er niet onder! Vijf leerlingen haalden hun
volledige vmbo-TL diploma, en alle andere vmbo- en havo-kandidaten haalden
een aantal certificaten, zij doen volgend jaar de rest van de vakken. Eén leerling
is nog niet geslaagd, zij doet een herkansing tijdens de vakantie, in augustus. Als
zij dit haalt, heeft ze ook een volledig diploma vmbo-TL.
Direct na het laatste examen op 25 juni was er een feestelijke diploma-uitreiking
en werden Joric, Swen, Joey, Thomas en Lennard gefeliciteerd en in het zonnetje
gezet door het hele vso-team.
Madelon Veenemans
Examen coördinator

De frisdrankautomaat keert weer terug
De school, in samenspraak met de leerlingenraad,
kiest er voor om de automaat waar leerlingen in de
pauzes of vlak voordat ze weer huiswaarts gaan nog
snel een drankje uit kunnen halen, weer terug te laten
komen. Dit gebeurt wel met een andere invulling.
Bartiméus wil in samenwerking met het
voedingscentrum de leerlingen stimuleren om gezonde
keuzes te maken. Daarom zal de automaat nu gevuld
worden met calorie arm of -loze producten zoals:
water, water met een klein smaakje, ijsthee en
COCACOLA Zero of -light. De prijs van deze producten
zal gelijk zijn aan die van in de winkel zodat het geen
reden kan zijn voor de leerlingen om op stap te
moeten.
Namens de leerlingenraad, Roland Gerbers

Figuur 1 de frisdrankautomaat

Keti Koti

Jaarlijks vindt op 1 juli in het Oosterpark in Amsterdam de Nationale Herdenking
plaats van de slachtoffers van de trans-Atlantisch Nederlandse slavernij en ook de
Viering van de afschaffing ervan. Op 1 juli 1863 werd in Suriname en op de
Nederlandse Antillen de slavernij door de Nederlandse overheid bij wet
afgeschaft.

5

Na de herdenking volgt een uitbundige viering van de vrijheid. Het zogenaamde
Keti Koti festival. Keti Koti betekent, de ketens zijn doorgesneden. Dus de
kettingen waar slaven me vastgebonden zaten werden verbroken.
Op school hebben we maandag 1 juli ook stilgestaan bij de vrijheid die we
hebben met elkaar. In de lessen levensbeschouwing is aandacht besteed aan
slavernij en de rol van ons land daarin. Eerder dit jaar stonden we al stil bij
meerdere bevrijdingsfeest en verhalen. Bijvoorbeeld Pasen, het feest waarbij
christenen stilstaan bij Jezus die bevrijdt van de zonde en schuld in de wereld.
We stonden stil bij 4 en 5 mei, Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
Met enkele groepen hebben we het Walkart Park in Zeist bezocht waar
herdenkingsmonumenten staan. Tenslotte hebben we op 1 juli jongstleden Keti
Koti gevierd op school. Het doel van deze viering was om leerlingen in contact te
brengen met een heel andere cultuur (Surinaamse) dan die van de traditionele
feesten en het thema slavernij en vrijheid in beeld te brengen.
De Keti Koti viering op school, bestond uit het luisteren naar een verhalen uit
Suriname over een sluwe spin, genaamd Anansie. Er waren hapjes en drankjes
uit Suriname. We hadden hoofddoeken uit de Surinaamse klederdracht, geuren
uit Suriname in de vorm van Florida Water, allerlei muziek uit de slavernijcultuur
en ook het doorslijpen van kettingen met een slijptol. De vonken spatten er
letterlijk vanaf. Hierdoor werden alle zintuigen aangesproken, reuk, tast, smaak,
gehoor en zicht, zo kon iedere leerling de viering meemaken.
We kijken terug op een mooie viering en een goede opmaat naar de vakantie,
bevrijding van school en alle huiswerk etc.

Figuur 2 De ketting wordt doorgesneden
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Meer Kunstlessen op het VSO!

Afgelopen voorjaar hebben we ons best gedaan om samen met het Kunstenhuis
De Bilt-Zeist een samenwerking aan te gaan. We hebben een projectplan
geschreven om de cultuur/kunst-lessen op het vso te versterken, genaamd de
Kunstcarrousel. Hiermee hebben we een aanvraag
gedaan voor subsidie van het Fonds voor
Cultuurparticipatie. En…. onze aanvraag is
gehonoreerd! Yes!
Dat betekend dat er volgend jaar voor alle klassen
(behalve de examenklassen) meer kunstonderwijs is!
De kunstdisciplines beeldende vorming & dans zullen
naast theater & muziek worden toegevoegd! Het vso
heeft hiermee de ambitie om de kunstvakken meer
ruimte te geven in het curriculum binnen de
kerndoelen van het vmbo. Wordt vervolgd!
Figuur 3 logo

Elke Steenstra

Omdenken met leerlingen
Problemen kent iedereen. Groot, klein, gedoe. Maar wat doe je ermee? Laat je je
dag erdoor bederven, of zelfs een week, maand, jaar of nog langer? Of los je het
op, laat je het probleem los, accepteer je dat het probleem er is? Met
verschillende klassen heb ik de afgelopen dagen de kans genomen om hierover te
praten en te bedenken of er soms ook ‘winst’ uit sommige probleemsituatie te
halen valt. Erg leuk om te doen, het viel me op dat (onze) leerlingen soms
creatiever zijn dan je in eerste instantie verwacht.
Aan de hand van de problemen die worden beschreven in het ‘Omdenkkaartspel’
gingen we aan de slag. Sommige problemen waren lastig. Moeilijk op te lossen,
laat staan ‘om te denken’. Zoals: ‘je denkt dat je
vrienden veel meer mogen dan jij, zoals gamen,
opblijven of alleen de stad in gaan’. Blijft ‘een dingetje’.
Andere problemen werden door leerlingen echter nog
creatiever opgelost dan de makers van het spel konden
bedenken (naar mijn bescheiden mening).
Bijvoorbeeld: ‘Je vindt honden heel leuk, maar je
buurman heeft er één die vaak drollen op jullie stoep
draait. Je bent er al meerdere keren ‘in getrapt’. De
eerste spontane reactie uit de groep: ‘Nou, dan vraag
je toch of jij de hond uit mag laten?’. Briljant in zijn
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Figuur 4 logo

eenvoud, winst voor iedereen. En zo zijn de leerlingen zich (hopelijk) bewuster
van het feit dat er vaak meer manieren zijn om tegen een probleem aan te kijken
en dat er soms meer uit te halen valt dan alleen het oplossen ervan…...
Meer informatie over omdenken op www.omdenken.nl
Heiko de Jonge, juli 2019.

Figuur 5 leerlingen en personeel van het vso staan klaar voor de vakantie

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en
zien elkaar weer op maandag 2 september !!!!!!!!!!!!!!!
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Uitnodiging Paralympische talentendag

Figuur 6 uitnodiging Paralympische talentendag

9

