(Voortgezet) speciaal onderwijs
voor leerlingen met een langdurige
ziekte en/of lichamelijke beperking

aan: Ouders/verzorgers
datum: 8 oktober 2017

betreft: Thema-avond 26 oktober 2017

contactpersoon: Dick Rensen

bijlagen: -

Geachte ouders/verzorgers
Graag nodigen wij u uit voor de thema-avond, speciaal voor ouders, op donderdag 26
oktober aanstaande. Een thema-avond is voor de school een belangrijke manier om u te
betrekken bij ons onderwijs. Wij hopen dan ook dat u in de gelegenheid bent de avond bij te
wonen.
De avond vindt plaats op onze locatie Steenwijklaan 30. Dat geldt dus zowel voor de ouders
van de leerlingen op ons SO als voor de ouders van ons VSO!
Het programma ziet er als volgt uit:
18.45 uur
Inloop met koffie/thee
19.00 uur
Informatie over de inzet van externe hulpverleners binnen de school (door Dick
Rensen)
De Piramide merkt dat voor de leerlingen steeds meer zorg nodig is. Omdat de
school die groeiende behoefte niet uit het eigen budget kan betalen, moet
de school in een aantal gevallen een beroep gaan doen op externe
hulpverleners. Om dat op een goede manier te kunnen organiseren is
samenwerking met ouders van groot belang. Als eerste stap wil De Piramide
meer gaan samenwerken met Florence Kinderthuiszorg.
19.30 uur
Splitsing van de groep in drie subgroepen:
Ouders VSO:
Thema: Social media op school;
Ouders SO groepen bb b en bb c: Thema: Social media op school;
Ouders overige SO-groepen:
Thema: SOsmart.
Zie de toelichtingen hieronder.
SOsmart
Tijdens de workshop SOsmart willen wij u laten zien en vooral laten ervaren hoe wij op SO De
Piramide groepsdoorbrekend en naar behoefte werken aan een deel van de LeerGebied
Overstijgende (LGO) doelen. De workshop wordt net als de SOsmart lessen gegeven in de
gymzaal (deze avond op de Steenwijklaan), dus vragen wij u uw sportschoenen of schoenen
met zachte zolen mee te nemen.
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Social media op school
De ouderavond is een start om samen met de leerlingen, de medewerkers en
ouders/verzorgers in een later stadium nieuwe afspraken te maken over het gebruik van
social media en de devices, waaronder smartphones en notebooks, op school.
Voorafgaand aan de ouderavond heeft een aantal leerlingen van groep bb c van het SO,
de VSO-focusgroep Social Media en de leerlingenraad van het VSO een workshop gevolgd
over het thema. De producten van de workshop (korte filmpjes over het gebruik van social
media) worden gebruikt om met elkaar in gesprek te raken over hoe om te gaan met social
media; wat doen leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers met social media en hoe
kunnen ouders/verzorgers en school met elkaar samenwerken m.b.t social mediagebruik thuis
en op school.
(De ouderavond wordt georganiseerd in samenwerking met Mediawijs Nederland en
Kunsteducatie Nederland.)
Ca. 21.00 uur Einde programma
Wij hopen u op 26 oktober in grote getale te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet
Loes Aarts, Hanneke Korevaar, Dick Rensen
Directie (V)SO De Piramide
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