
 

Nieuwsbrief      extra 
  

oktober 2019 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Omdat er een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn binnen de school, wil ik u op de hoogte brengen door middel van 
deze extra Nieuwsbrief.  

 
Uw inbreng en meedenken gevraagd! 
Als team van SBO De Vogelhorst  werken we aan een nieuw schoolplan voor 2019-2023 waarin wij onze wensen en 
plannen voor de komende vier jaar benoemen. Wij nemen hierbij graag de ideeën van u, als ouders/verzorgers mee en 
vragen u daarom mee te denken. 
 
U krijgt binnenkort per e-mail een uitnodiging van B&T (via noreply@dialogue.councilwise.com) en  

kunt van  -  donderdag 10 oktober tot en met woensdag 16 oktober 2019 – 23:50 uur     -  reageren. 

 
Het onderzoek is anoniem. Wij kunnen niet zien wie welk antwoord heeft gegeven. Het team neemt uw antwoorden 
mee in de plannen voor de toekomst van de school. Deelname kost niet meer dan 5 minuten. We zijn heel benieuwd 
naar uw mening en hopen dat we op uw medewerking mogen rekenen!         Alvast dank daarvoor.   
 

Interim-IB 
We zijn blij u te kunnen melden dat vorige week er een interim-IB-er is gestart op onze school. Zij zal naast juf Marit 
de zaken die spelen rondom extra ondersteuning of leerlingzorg de komende maanden gaan oppakken. In 
onderstaand stukje stelt zij zich aan u voor:  
 

 

 
 

 
Hallo, ik ben Brigitte en ik ben de (tijdelijke) intern begeleidster op  De 
Vogelhorst naast Marit. Ik werk zo’n 22  jaar  in het onderwijs als 
leerkracht maar waarvan de laatste 15 jaar voornamelijk als intern 
begeleidster. Daarnaast ben ik moeder van 2 jongens (Jesse van 12 jaar 
en Jurre van 6 jaar) en wonen wij in Nijkerk. Kortom een druk gezinsleven 
en een hele leuke, uitdagende baan ernaast. Ik zal er 2 dagen per week 
zijn. Ik ben er op woensdag en donderdag. Via de mail zal ik bereikbaar 
zijn op het volgende mailadres:   bkreugel@devogelhorst.nl 
Mocht u vragen of iets anders willen weten; mail mij gerust. Mocht u het 
liever telefonisch doen dan ben ik bereikbaar op het nummer van De 
Vogelhorst.  
 
Vriendelijke groet, Brigitte Timmers 

 
 

Vertrek 
Naast de komst van nieuwe collega’s gaan we op korte termijn ook afscheid nemen van een viertal. Zowel juf Trudy 
de Jager (RT), juf Bettie de Boer (speltherapeut),  juf Marlies Maasse (logopedist) als juf Carolien Frens (logopedist) 
gaan ons verlaten. De eerste drie al op 1 november a.s., juf Carolien per 1 december a.s.  



 

Juf Trudy heeft op het gebied van RT en bij het aanvragen van dyslexieonderzoeken en het op orde maken van die 
dossiers veel voor De Vogelhorst betekend. Zij gaat zich richten op een eigen praktijk voor coaching, waarbij paarden 
ook een rol gaan spelen. We wensen haar heel veel succes bij deze stap! 
Juf Bettie is veel jaren een dag per week als speltherapeut werkzaam op onze school. Ze heeft hiermee leerlingen die 
blokkeerden in hun ontwikkeling door iets wat ze meegemaakt hadden, vaak weer verder geholpen. Ook haar zijn we 
dankbaar voor haar inzet. Juf Bettie is naast speltherapeut ook groepsleerkracht op een andere school. Zij zal daar 
uitbreiding van haar taken en uren krijgen. Het stoppen met speltherapie was niet een geheel vrijwillige keuze. 
Verderop in deze Nieuwsbrief zal dat verder uitgelegd worden.  
Ook juf Marlies en juf Carolien, onze logopedisten hebben beiden besloten hun baan op De Vogelhorst op te zeggen. 
Voor een deel heeft dat te maken met persoonlijke afwegingen en/of het aanvaarden van een nieuwe baan, voor 
een deel ook met schoolontwikkelingen. Ook hen danken we voor de inzet van hun talenten en expertise op taal-
spraakgebied en het ondersteunen en behandelen van onze leerlingen.  
We wensen hen alle vier het allerbeste toe en veel voldoening bij datgene wat elders op hun pad komt.  

 
Schoolontwikkelingen onderwijs ondersteunend personeel 
In de afgelopen maanden hebben we als bestuur, directie en als team een aantal keuzes moeten maken. We werden 
hiertoe gedwongen door de financiële situatie van de school, het grote aantal teamleden dat in dienst is van de 
school en het sterk wisselende leerlingaantal. Als team vinden we het belangrijk om onze leerlingen zo goed mogelijk 
te ondersteunen en hen in de eerste plaats goed en passend onderwijs te geven. Dat is onze kerntaak. Dat moet 
vooral binnen de groep, door de groepsleerkrachten gebeuren. Hierbij is de wens en de keuze om dat in niet te grote 
groepen te kunnen doen. Dat betekent echter wel dat de specialistische ondersteuning buiten de groep dan minder 
zal worden. Dat vinden we erg natuurlijk erg jammer, maar we willen onze kerntaak voor ogen houden: goed en 
passend onderwijs bieden aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. 

Wat ook meespeelt is dat een aantal vormen van ondersteuning, zoals bv. logopedische behandeling en 
speltherapie ook op een andere manier bekostigd kunnen worden. Logopedie kan door de zorgverzekeraar vergoed 
worden en speltherapie via een indicatie vanuit de gemeente en valt onder Jeugdhulp. Door het via andere 
organisaties te organiseren op school, liggen de kosten dan ook niet meer bij onze school en kunnen die gelden op 
een andere manier ingezet worden, bv voor kleinere groepen.  Wat gaat er concreet veranderen: 

 Er is op dit moment een vacature voor een schoollogopedist, die juf Marlies en juf Carolien zal gaan 
vervangen. Inmiddels zijn er al wat brieven binnen en we hebben goede hoop dat deze vacature ingevuld zal 
gaan worden. Deze logopedist zal zich schoolbreed gaan inzetten voor in ieder geval de leerlingen met een 
arrangement vanuit cluster 2, zal in de onderbouw de taalgroepjes coördineren, ondersteunen bij de 
woordenschatontwikkeling in de andere groepen/logo 3000 en de leerlingen waarbij Nederlands hun tweede 
taal is, gaan begeleiden. 

 Om leerlingen die (individuele) logopedische behandeling nodig hebben toch onder schooltijd die 
mogelijkheid te bieden, zijn er inmiddels verregaande gesprekken gevoerd met een expertisecentrum. Zij 
kunnen en willen dit op onze school gaan bieden en hun behandeling wordt bekostigd door de 
zorgverzekeraars. Door hen binnen onze school toe te laten, is multidisciplinair overleg met bv. de 
groepsleerkracht ook mogelijk. Dat is ook in het belang van de leerling. U hoeft hier natuurlijk geen gebruik 
van te maken en kunt zelf een particuliere praktijk zoeken, maar het mag en kan dan wel.  

 Ook leerlingen die bv. speltherapie nodig hebben of die in aanmerking komen voor dyslexiebehandeling, 
kunnen vanuit dit expertisecentrum binnen onze school evt. begeleid gaan worden. Hiervoor is dan een 
indicatie die door een gemeente wordt afgegeven nodig. Het expertisecentrum heeft contracten binnen de 
Foodvalley (verschillende gemeenten) en die ondersteuning wordt dan bekostigd vanuit Jeugdhulp.  

 
Heel veel informatie, maar belangrijk genoeg om met u te delen!   Hartelijke groet,   Mellani Miedema 

 

Reminder:  KIJKMIDDAG VOERTUIGEN VRIJDAG 11 OKTOBER a.s. om  13.15 uur 
Prachtige tentoonstelling van voertuigen die de leerlingen in de Kinderboekenweek geknutseld hebben. 

Inclusief een hapje en een drankje.  WELKOM! 


