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: Sponsorrun
29 september
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: Dam– en speldag VSO

Bereikbaarheid
Als u een vraag heeft voor
de groepsleiding van uw
zoon/dochter is het handig
om buiten de lestijden te
bellen. Wanneer u belt
vermeld dan de lokaalnaam,
de kleur met het nummer.

VAN DE DIRECTIE
Beste ouder(s), verzorger(s),
Terwijl we nagenieten van een nog steeds mooie zomer(vakantie) is onze school al weer gestart. Een schoolgebouw
is alleen maar interessant indien deze is gevuld met leerlingen. We hebben de vakantieverhalen gedeeld en komen
al weer snel in het schoolse ritme. Met nieuwe leerlingen, nieuwe ouders maar ook nieuwe collega’s
In deze Vogelvlucht wil ik de bezetting van ons MT en de communicatie met u delen. Als school dienen we te zorgen
voor een veilige school die waar maakt wat hetgeen we beloven. Daaraan werken we vanuit bestuurlijke kaders van
De Kleine Prins die we vertalen in onze school- en afdelingsplannen. Onze teamleiders hebben daarin hun rol binnen
de vier teams. Daarom allereerst een update m.b.t. de bezetting van ons MT (Management Team):
Afdeling EMB : Janneke van Deel is bevallen van een mooi dochter Iris. Tijdens het verlof tot1 januari 2017 is
Dorinde van Bekkum het eerste aanspreekpunt voor u en de teamleden. In deze
Vogelvucht zal zij zich verder aan u voorstellen.
Afdeling SO: Manny Liebregt neemt de zaken waar voor onze SO-afdeling en ook hij stelt zich kort voor in
deze Vogelvlucht. Er is een sollicitatiecommissie voor een nieuwe teamleider die zal worden
ondersteund door een werving en selectiebureau. In deze commissie is ook Selma de Ruiter
als ouder namens de MR vertegenwoordigd. We houden u op de hoogte.
Afdeling VSO AV: Joyce Bek, de teamleider van de afdeling AV (Arbeidstoeleiding en Vervolgonderwijs) is
wegens ziekte afwezig is. Tijdens haar afwezigheid zal Pieter Claessens onder mijn
eindverantwoordelijkheid er voor deze afdeling zijn. Hij heeft al ervaring op onze school
en ik heb er alle vertrouwen in dat hij zijn werkzaamheden voortvarend zal oppakken.
Hij zal vier dagen per week aanwezig zijn.
Afdeling VSO DA: Voor de afdeling VSO DA (Dagbesteding / Arbeidstoeleiding) is Olaf Hirsch de
teamleider. Hij is alle dagen van de week aanwezig behalve dinsdags, dan volgt hij een
schoolleidersopleiding om zich verder te ontwikkelen als teamleider.
Wat de communicatie betreft is de leerkracht van uw zoon e/o dochter natuurlijk het eerste aanspreekpunt. Daarbij
ondersteunt door de teamleider, gedragswetenschapper en LC-leerkracht. U heeft of krijgt op korte termijn een
uitnodiging voor de informatieavond van 29 september aanstaande. Dan hoort u vanuit de afdeling van uw zoon
e/o dochter wat er dit jaar is gepland.
Daarbij is het belangrijk dat we in gesprek gaan en in gesprek blijven: ontmoeten is ook ons centrale thema naar
ouders toe. De betrokkenheid van ouders bij hun kind en onze school is groot. Ik heb het eerste half jaar met een
groot aantal ouders gesproken. Ouders die enthousiast zijn maar ook kritisch, en terecht want het gaat om de
toekomst van uw kind. Met de MR en ouderraad zal ik, vanuit het MT, initiatieven nemen hoe we dit kunnen
organiseren. Mocht u behoefte hebben hierover mee te denken dan hoor ik dat graag, zo kunnen we onze kwaliteit

steeds verbeteren.
Als laatste hoop ik dat vele ouders gebruik zullen maken van de oproep vanuit de Ouderraad om bij te dragen aan
de alles wat het onderwijs aan jullie kinderen ten goede komt. Daar staat een heerlijk zelf gebakken cake vanuit de
ouderraad tegenover! Vanuit het MT ben ik eerste aanspreekpunt voor de ouderraad en afwisselend zal er steeds
een andere teamleider tijdens de vergaderingen aanwezig zijn.
Een fijn schooljaar toegewenst,
Met vriendelijke groet,
Ruud van Herp

EVEN VOORSTELLEN
NIEUWE INTERIM TEAMLEIDER SO
Ik ben Manny Liebregt. Ik ben vader van twee kinderen, Koen 16 jaar oud en Lieveke 13 jaar oud.
Ik ben altijd werkzaam geweest in opleidingen en het onderwijs. Nadat ik begon in de
computeropleidingen om daar als docent, hoofddocent en manager gewerkt te hebben ben ik
voor het MBO gaan werken. Daar ben ik docent geweest en heb ik diverse directiefuncties
bekleed. Daarna ben ik voor het speciaal onderwijs gaan werken en ben daar bestuurder geweest.
Eigenlijk heb ik daar wel mijn hart verloren. De grote betrokkenheid van leerkrachten heeft me
geraakt en de leerlingen zijn het meer dan waard om je uiterste best voor te doen.
Sindsdien werk ik als interim-manager in het onderwijs omdat ik het heerlijk vind om mijn brede
onderwijservaring telkens weer opnieuw in te zetten voor de ondersteuning van leerkrachten,
directie en bestuur. En natuurlijk leer ik daar zelf ook nog steeds in bij.
Ik kijk uit naar de komende maanden waarin ik mijn best ga doen om de leerkrachten van het SO
van De Trappenberg te ondersteunen zodat de nieuwe teamleider, zodra die geworven is, het
stokje over kan nemen.
Manny Liebregt
interim teamleider SO De Trappenberg
NIEUWE CONCIËRGE
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken mijzelf aan jullie voor te stellen.
Mijn naam is Wim Voet, ik ben 58 jaar en woon samen met mijn vrouw Ria in Huizen.
We hebben 2 kids, een zoon van 23 en een dochter van 26 die inmiddels op zich zelf wonen.
Voordat ik in dienst kwam bij De Mytylschool De Trappenberg als conciërge, ben ik ruim 30 jaar werkzaam geweest
als creatief DTP-er/grafisch vormgever.
Mede door de crisis en automatisering is het bedrijf waar ik werkzaam was 5 jaar geleden failliet
gegaan. Na deze vervelende periode ben begonnen als ZZP-er in de grafische sector en als
facilitair medewerker op diverse scholen. Ontzettend leuk en afwisselend werk maar in deze
tijd ontzettend lastig om je hoofd boven water te houden.
Per 1 augustus ben ik met veel plezier begonnen op De Mytylschool voor 22 uur in de week.
ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 17.30 uur.
De overige uren werk ik op twee basisscholen in Huizen en dat valt prima te combineren.
In mijn vrije tijd ben ik veel op de honkbalvelden te vinden om mijn zoon aan te moedigen.
Ik heb zelf ruim 30 jaar gehonkbald maar door vervelende blessures helaas moeten stoppen.
Verdere hobby’s zijn fietsen, motorrijden, klussen en daarnaast zit ik nog regelmatig achter de
Mac om te ontwerpen.
Mocht de mogelijkheid zich voor doen, dan ben ik in Oostenrijk te vinden waar mijn dochter woont.
Ik hoop op een gezellige fijne samenwerking en heb er ontzettend veel zin in.
Wim Voet
NIEUWE INTERIM TEAMLEIDER EMB
Mijn naam is Dorinde van Bekkum en ik ben 8 september begonnen als Teamleider van de
afdeling EMB van de Mytylschool de Trappenberg. Ik neem de functie waar van Janneke van
Deel, zij is met zwangerschapsverlof tot de kerstvakantie. Van origine ben ik fysiotherapeute,
maar sinds 2005 werk ik als teammanager. Ik heb sindsdien diverse teams begeleid, maar
voornamelijk in de zorg. In mijn laatste functie was ik hoofd van een dagbehandeling waar
activiteitenbegeleiders cognitieve training geven aan mensen met dementie.
Ik ben vorige week heel erg warm ontvangen bij het EMB team en zie uit naar de
samenwerking met hen. Geweldig om het enthousiasme te zien waarmee zij aan het werk zijn
met hun leerlingen. Mijn eerste indruk is ook een hoge mate van professionaliteit en
gestructureerd werken, maar ook het plezier van de kinderen!

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag en mocht u mij willen bereiken dan kan dit telefonisch via de
Trappenberg of per mail: d.vanbekkum@mytylschool-detrappenberg.nl
https://nl.linkedin.com/in/dorindevanbekkum

INNOVATIEBUDGET 2016: LEVEND ONDERWIJS
Dit jaar heeft het CvB van De Kleine Prins het innovatiebudget in het leven geroepen. Door middel van dit
innovatiebudget hebben medewerkers en teams de mogelijkheid gekregen om te experimenteren met
vernieuwingen in het onderwijs.
In onze dagelijkse praktijk als vakdocenten Drama en Muziek ervaren wij al langer dat leerlingen op een intensievere
manier betrokken lijken bij de lesstof als zij meegenomen worden in een theatrale conventie. Om gedegen uit te
kunnen zoeken hoe deze vorm bij kan dragen aan specifieke vakgerichte onderwijsdoelen hebben wij de kans, die
het innovatiebudget ons bood, met vier handen aangegrepen.
Dit schooljaar gaan wij met de groepen Geel1 en Oranje2 aan de slag met ons project dat wij de naam ‘Levend
Onderwijs’ hebben gegeven. Bij deze aanpak staat het onderwijsprogramma vanuit de methode Fototaal centraal.
De klassenleerkracht bepaalt de doelen waarop wij in nauw overleg een aanbod samenstellen met verschillende
theatrale, muzikale en multimediale interventies. Wij nemen de leerlingen mee op avontuur in een alsof-situatie vanuit
verbeelding en verwondering. We scheppen een avontuurlijke wereld waarin we geleidelijk een probleem of
uitnodigende situatie introduceren. In deze wereld krijgt de leerling verantwoordelijkheid om mee te helpen zoeken
naar oplossingen, individueel en met de groep.
Wij duiken dit avontuur met plezier in!

JAS
Beste ouder(s)/ verzorger(s), de herfst en winter komt er weer aan, wat vaak betekent dat er een nieuwe jas moet
komen. Het aan en uittrekken van een normale jas kan bij leerlingen in een rolstoel lastig gaan. Dit is niet altijd
comfortabel voor de leerling, maar ook niet voor degene die de verzorging doet. Het is mogelijk om kant en klare
aangepaste jassen te kopen, bijvoorbeeld bij websites als www.pienenpolle.nl of www.wi-care.nl. Maar het is ook
mogelijk om een jas in de reguliere handel te kopen en zelf (of bij een naaiatelier) aan te passen. Dit kan
bijvoorbeeld door de achterkant van de jas in twee helften te verdelen. De jas wordt dan aan de achterkant door
midden genipt en voorzien van klittenband. Op deze manier kan je de jas helft voor helft aantrekken. Ook is het voor
kinderen die in een orthese zitten een mogelijkheid om een deel van de rug eruit te halen en eventueel een extra
stukje klittenband in de kraag te zetten. Dit zorgt ervoor dat de leerling niet meer helemaal naar voren hoeft te
komen en voorkomt dat de jas op de rug dubbel gaat zitten (wat mogelijk voor drukplekken kan zorgen).
Mocht u hier nog vragen over hebben kunt u deze stellen bij uw ergotherapeut of klassen assistent.

NIEUWS UIT HET VSO
SPONSORRUN 2016
Zoals u zich zeker zult herinneren, hebben we vorig jaar met de leerlingen van het VSO een succesvolle sponsorrun
gehouden. Ook dit jaar organiseren wij deze run weer.
Het evenement vindt plaats op woensdag 28 september a.s.
Nadat de leerlingen hun startnummer hebben opgehaald bij de wedstrijdtafel, is er een gezamenlijke warming-up.
Vanaf 09.30 wordt er dan om het hardst gerend, gereden en getrapt rond het grote grasveld voor het
Revalidatiecentrum.
Het is de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk rondes afleggen. Zij worden hierbij geholpen door leerkrachten
en assistenten.
Vanaf nu wordt tijdens de sportlessen in de gymzaal ook volop voor de run getraind.

Per ronde kan 1 sticker worden behaald. Het is de bedoeling dat deze sticker wordt verzilverd door (hopelijk) vele
sponsoren, die zich vooraf hebben aangemeld. Ook kan er een maximaal bedrag uitbetaald worden.
De gehele opbrengst zal ten goede komen aan de projectweek van komend voorjaar, waardoor wij uw eigen
bijdrage weer op een zo laag mogelijk niveau kunnen houden.
Dus help uw zoon/dochter/pupil bij het vinden van zoveel mogelijk sponsoren, dan zorgen wij voor mooi weer en een
snel parcours.
Het spreekt vanzelf dat u van harte welkom bent om de leerlingen aan te komen moedigen!
De sponsorruncommissie

De sponsorrun van vorig jaar

SCHOOLMELK

Vanaf dit schooljaar is er geen schoolmelk meer, er werd te weinig gebruik van gemaakt waardoor er geen schoolmelk meer
geleverd kan worden.
WEGEN EN METEN
In deze eerste Vogelvlucht vraag ik direct uw aandacht voor de weeg- en meetweken die dit jaar vanaf 26
september tot 10 oktober as. gehouden worden.
Voor velen van u is het allemaal bekend: alle mytylschoolleerlingen worden jaarlijks gemeten en gewogen. Daar zijn
verschillende redenen voor:
1) Groei is een prima instrument om enig zicht op de gezondheid van kinderen / jongeren te hebben.
2) Bij mytylschool leerlingen komen vaker dan gemiddeld onder- en overgewicht voor . Sommige kinderen
‘verstoken’ wel erg veel energie en/of hebben problemen met eten, terwijl andere kinderen, doordat ze zo
weinig bewegen juist eerder dik dreigen te worden.
3) Voor kinderen die voor transfers getild moeten worden hanteert de Arbo een maximaal gewicht voor het
handmatig tillen.
Deze redenen gelden voor de ‘gehele groep’ leerlingen en het is natuurlijk goed mogelijk dat voor uw zoon /
dochter dit helemaal niet op gaat. Het wegen en meten is, ook natuurlijk, beslist niet verplicht!
Wanneer u bezwaar hebt tegen het meten/wegen, wilt u mij dat dan laten weten? Een zoon /dochter ouder dan 16
jaar mag zelf beslissen dat hij of zij niet gemeten / gewogen wil worden. Ook aan hen vraag ik mij dat mee te delen.
De leerlingen met Cerebrale Parese (CP) worden door de fysio- en ergotherapeuten gemeten en gewogen. Het
meten van de leerlingen met CP wordt berekend aan de hand van de onderbeenlengte, deze wordt gemeten en
vervolgens met een formule terug omgezet naar de totale lichaamslengte.
Voor het wegen wordt een (geijkt) weeg plateau gebruikt, die ook geschikt is voor het wegen van de leerlingen in
een rolstoel. De leerlingen met CP krijgen hun lengte en gewicht gegevens niet direct mee, maar later toegestuurd.
De gegevens worden voor de leerlingen met revalidatie ook aan de ‘eigen’ revalidatiearts doorgegeven.
Met vriendelijke groet,
Annet Schölvinck, jeugdarts mytylschool De Trappenberg

KOM HOCKEYEN BIJ L(EUKE) G(ASTEN)-HOCKEY !!
Wat is LG-hockey?
Hockey beoefenen zonder speciaal te zijn!! Net als ieder ander kind plezier in sport beleven met vooral oog voor het
sociale aandeel van sporten met elkaar en individuele aandacht voor elk kind.
LG-hockey is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd vanaf ongeveer 7 jaar, niet rolstoelafhankelijk, waarbij
de lichamelijke en/of medische beperking van dien aard is, dat zij niet kunnen hockeyen met leeftijdsgenoten binnen
een regulier hockeyteam. Bij het aanbieden van LG-hockey is het motto: ‘gewoon wat gewoon kan, speciaal wat
speciaal moet’.
Wat is het doel van LG-hockey?
Het doel van LG-hockey is om spelenderwijs de basisvaardigheden van hockey aan te leren en
competitiewedstrijden en toernooien te spelen. Hierbij ligt het accent op spelplezier en vertrouwen in eigen kunnen
en mogelijkheden en ligt het accent niet op de beperking. In principe wordt uitgegaan van de normale regels,
technieken en tactieken die gelden voor het reguliere zestal hockey. Deze worden, indien nodig, aangepast aan de
individuele mogelijkheden en behoeften van de spelers. Alles is er verder op gericht om de spelers binnen hun
mogelijkheden, plezier in sport te laten ervaren.
Plezier in hockey staat centraal binnen jouw mogelijkheden!!
Waar kun je terecht voor LG-hockey??
“Niemand Buitenspel!” is het motto van de KNHB. Op de website van de KNHB, www.knhb.nl onder het kopje
Aangepast Hockey is de optie LG-hockey, waaronder u landelijk de hockeyclubs kunt vinden die LG-hockey
aanbieden.
Er zijn een aantal hockeyclubs in de regio Utrecht en in Utrecht zelf.
Kampong hockey biedt ook LG-hockey aan en is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd vanaf ongeveer 7
jaar, woonachtig in de regio en de stad Utrecht.
Kampong Hockey geeft training voor kinderen vanaf zes jaar met een lichamelijke/medische beperking, die
vanwege deze beperking niet of moeilijk bij een reguliere sportvereniging terecht kunnen. De kinderen mogen met
hun aangepaste schoeisel op de velden spelen.
Training
Deze training vindt plaats op woensdagmiddag van 17:00 - 18:00 uur.
Kom gezellig een keer vrijblijvend meetrainen bij Landskampioen L(euke) G(asten)-hockey Kampong. Ben je
enthousiast geworden en benieuwd naar onze kampioenen, kom langs of neem even contact op met coördinator
Bettien Streng op 06-12823307 en er is ook altijd een ouder langs de lijn aanwezig als aanspreekpunt.
Ook heeft LG-hockey een facebook site : https://www.facebook.com/pages/SV-Kampong-LGHockey/185100885002236

DE VOLGENDE VOGELVLUCHT KOMT UIT OP 28 OKTOBER 2016

