
 

Nieuwsbrief      extra    
  

November 2019 

Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Hierbij sturen we u een extra Nieuwsbrief. Er is een update wat betreft de inzet van logopedie op onze school en nog 
andere belangrijke informatie die we graag met u willen delen. We starten natuurlijk met wat mooie plaatjes van ons 
Kunstproject.  

Want kunst is maar net wat je wilt zien. 
Kunst is maar net hoe je het voelt. 
Het is niet mooi of lelijk 
en het is niet goed of fout. 
Kunst is maar net waar je van houdt!      (Tekst: Tijl Damen) 

 
 

         

 

 

KUNST-TENTOONSTELLING 

vrijdag 22 nov. a.s. om  

13.30 uur 

Divers werk van kunstenaars 

SBO De Vogelhorst 



 

Uw inbreng en meedenken is gevraagd => resultaat: 
Zoals u inmiddels weet werken we als team aan een nieuw schoolplan voor 2019-2023.  U heeft begin oktober kunnen 
reageren op een vraag die gesteld werd. Allereerst hartelijke dank voor de vele reacties!  
Er zijn veel complimenten gegeven, er is waardering voor ons als school/team, waardering voor de kleinere groepen 
en er zijn goede suggesties en ideeën gedaan, waar we als school ook mee aan de slag zullen gaan. We geven u een 
paar voorbeelden: 

- verbeter de communicatie met ouders/verzorgers, zorg dat deze voor alle groepen hetzelfde is en zorg dat het 
in alle groepen ongeveer hetzelfde gaat;  

- maak gebruik van een ouder-app; 
- blijf aandacht houden voor de identiteit van de school; 
- maak gebruik van ICT-middelen, ook om de leerlingen nog meer passend onderwijs te kunnen geven; 
- blijf alert op agressief gedrag en straattaal op het plein; 
- blijf rekening houden met de grote verschillen in didactische niveaus van leerlingen. 

 

Schoolontwikkelingen onderwijs ondersteunend personeel: logopedie  
 De vacature voor een schoollogopedist hebben we zo goed als zeker kunnen invullen. Er vindt binnenkort nog 

een afrondend gesprek plaats, maar dan hopen we vanaf 13 januari 2020 ook weer een logopedist 
schoolbreed te kunnen inzetten. Zij zal zich vooral richten op de leerlingen met een arrangement vanuit 
cluster 2, zal in de onderbouw de taalgroepjes coördineren en ondersteunen bij de 
woordenschatontwikkeling in de andere groepen/logo 3000. In een volgende Nieuwsbrief zal zij zich tegen 
die tijd aan u voorstellen. 
 

 Om leerlingen die (individuele) logopedische behandeling nodig hebben toch onder schooltijd die 
mogelijkheid te bieden, zijn er definitieve afspraken gemaakt met Expertisecentrum Uniek.  
Zij stellen zich hieronder aan u voor.  
‘k Wens u een goede week en wie weet tot op de tentoonstelling van vrijdag a.s. !   
         Hartelijke groet, Mellani Miedema  
 
 
 
Beste Ouder/Verzorgers,  

De Vogelhorst gaat per 10 december a.s. concreet samenwerken met  

Expertisecentrum Uniek is een multidisciplinaire zorgpraktijk gespecialiseerd in zorg die kinderen helpt om zich 

optimaal te ontwikkelen. Denk daarbij aan logopedie, (kinder)fysiotherapie, kinder- en jeugdpsychologie, 

dyslexie, remedial teaching, sociale vaardigheidstrainingen en diëtetiek. 

Het kan gebeuren dat uw kind tijdens haar/zijn schoolperiode extra hulp nodig heeft voor een optimale 

ontwikkeling. Ouders/verzorgers weten niet altijd hoe zij dit het beste aan kunnen pakken. Veel gehoorde 

vragen zijn: met welke zorg is mijn kind het meest geholpen? Hoe vind ik een goede betrouwbare zorgverlener? 

Hoe organiseer ik dit m.b.t. logistiek, tijd en in samenwerking met de school?  

Als uw kind een zorgvraag heeft, kunnen wij dat direct bieden. Dankzij de samenwerking met de interne 

begeleiders, leerkrachten, ouders/verzorgers, verwijzers en CJG kunnen zorgvragen snel worden beantwoord. 

Indien u of de school, het vermoeden heeft van een zorgvraag, dient u een verwijzing te halen bij het CJG of 

huisarts. Expertisecentrum Uniek werkt alleen met kwaliteitsgeregistreerde behandelaars in multidisciplinaire 

teams.  



 

Omdat ons Expertisecentrum op de school zelf is gevestigd, is de afwezigheid van kinderen tijdens de les 
minimaal. Daarnaast is het een voor kinderen vertrouwde omgeving wat de behandeling ten goede komt. 
Ouders/verzorgers betrekken we actief bij de behandeling door regelmatige fysieke en/of virtuele 
(skype/facetime) aanwezigheid. Zo kunnen ook thuis de juiste instructies van de behandelaars worden 
toegepast. Ervaring leert dat dit het eindresultaat zeer ten goede komt.  

 
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Voor een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden 
kunt u terecht op onze website: www.expertisecentrum-uniek.nl 
Graag tot ziens!  Namens het team van Expertisecentrum Uniek,  

Dennis Akkerman directeur 06-18689078 

 
 

Graag zou ik me willen voorstellen als nieuwe logopedist vanuit Expertisecentrum 
Uniek, werkzaam op SBO De Vogelhorst. 
Mijn naam is Marissa Simon en vanaf december zal ik op de dinsdag werkzaam zijn op 
deze school. De stoornisgebieden waar ik veel affiniteit en ervaring mee heb zijn: 
- taalstoornissen/taalachterstanden 
- articulatiestoornissen 
- afwijkende mondgewoontes 
- meertaligheid 

Het werk als logopedist vind ik erg waardevol, omdat ik kinderen zie groeien en ontwikkelen. Elk kind is 
bijzonder op zijn/haar eigen manier en dat maakt dit werk zo ontzettend mooi!  
Ik zie er erg naar uit om óók op De Vogelhorst kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. 
 
Wilt u uw kind aanmelden voor logopedie of heeft u vragen? Neem dan contact met me op, zodat we samen 
kunnen kijken naar de mogelijkheden. 

Marissa Simon (AGB-code: 05194341)       marissasimon@expertisecentrum-uniek.nl 
tel. 06-41334259 

 

Uitnodiging van Bzzzonder 
(de BSO in De Vogelhorst): 

 
 
 
 

 
 

Belangrijke data: 

 Week 47: tussentoets (NSCCT) groepen 6  

 Week 49: woensdag 4 december 

Gebedsgroep 

donderdag 5 december aankomst van Sint en zijn Pieten. U bent ook welkom! 

OB leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

 Week 51: donderdagavond 19 december: kerst op de Vogelhorst (18.30 tot 20.00 uur). Uitnodiging volgt. 

 Week 52: start kerstvakantie (21 december – 5 januari 2020). 
 

Ds. E. Fransenlaan 1  •  3772TX  Barneveld 

[T]  0342 413 856   

[E]  info@devogelhorst.nl  

[I]  www.devogelhorst.n 

http://www.expertisecentrum-uniek.nl/
mailto:marissasimon@expertisecentrum-uniek.nl

