
 
 

 

 

 

Inhoud 
 Voorwoord 

 Belangrijke data 

 Kerstviering 

 SO-tival een groot succes! 

 Mei fêste hân 

 Jongerenwerk op school 

 Kantine  

 Zonnepanelen 

 Kick-off 3Dprinter  

 Kwebbeldoe-avond 

 

 

Voorwoord 
Even voorstellen 
Mijn naam is Niels Hoekstra en voor dit moment ben ik op de Wingerd werkzaam in de rol van 
teamleider VSO. Mijn achtergrond ligt in het Praktijkonderwijs waar ik in 10 jaar tijd verschillende 
functies heb bekleed, van docent tot stagecoach en teamleider. Ik ervaar de Wingerd in de eerste 
weken als een zeer prettige school, waar veel expertise is, een prachtig team en schitterende 
leerlingen. Mijn motto: ‘Samen maken we het verschil’.  
 
In een team heeft iedereen zijn eigen expertise en voert die uit vanuit eigen rol en 
verantwoordelijkheid. Als je deze rollen allemaal goed uitvoert kun je samen bergen verzetten. Zo 
ook de driehoek leerling, ouder en school. We hebben elkaars expertise en inbreng nodig om ons 
doel te behalen. Namelijk: Middels goed onderwijs een passende plek voor de jongeren van de 
Wingerd in de maatschappij.  
 
Stage 
Het VSO team van de Wingerd heeft dit jaar de Begeleide Interne Stage (BIS), de Begeleide Externe 
Stage (BES) en de Zelfstandige Externe Stage (ZES) naar een nieuw niveau getild. De inzet van 
groepsstages op locatie in het bedrijfsleven zorgen voor een nieuwe dynamiek. Het doel is dat 
leerlingen langzaam kunnen wennen aan situaties buiten de veilige muren van de school, maar wél in 
de veiligheid van hun eigen groep. Aangezien niet iedereen gelijk is zien we verschillende 
ontwikkeling op gang komen. Dit is goed als je het bekijkt vanuit ontwikkeling en signaleren, maar 
soms is het ook weleens even spannend. Elke nieuwe situatie levert iets op en kun je iets van leren. 
Dat iedereen dat op zijn eigen manier doet is vanzelfsprekend. Het doel is om uiteindelijk weerbaar 
te worden en te kunnen functioneren in nieuwe (spannende) situaties. 
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Praktijkvakken 
Om de stap vanuit stage naar een passende plek te kunnen maken willen we graag steeds meer 
praktijkvakken gaan aanbieden op school. Daarom is dit jaar de leerlijn Economie opgezet. De eerste 
periode is al volop gedraaid en de leerlingen zijn enthousiast bezig. Naast de leerlijnen Zorg en 
Welzijn en Land- en Tuinbouw, zal dit jaar ook de leerlijn Wonen verder worden uitgewerkt. Het doel 
is om, waar mogelijk, de leerlijnen af te ronden met een branche-gericht certificaat. 
 
EMB 
Dit jaar is er een extra EMB groep opgestart. De start van het schooljaar in de groepen is goed 
verlopen en er wordt prachtig gewerkt aan de ‘Gouden Weken’. Een periode waarbij ingezet wordt 
op: Werken aan groepsvorming, kennismaken/ontmoeten en regels en afspraken in de groepen, op 
school en op het plein. De vele bevlogen collega’s in de EMB groepen maken het proces in de klassen 
tot een prachtig geheel. 
 
 

Belangrijke data 
29 oktober Studiedag (leerlingen vrij) 

6 november Koffie ochtend 

7 november Studiedag (leerlingen vrij) 

19 december Kerstviering (SO en VSO) 

 
 

Kerstviering 
In het infoboekje dat u ontvangen heeft staat een verkeerde datum voor de kerstviering. De viering is 
dit jaar niet op 9 december maar vindt plaats, gezamenlijk met het SO, op woensdag 19 december 
van 18:00-20:00. Meer info volgt te zijner tijd. 
 
 

SO-tival een groot succes!  
Dinsdag 9 oktober heeft er voor het eerst een cultureel festival plaatsgevonden speciaal bedoeld 
voor de kinderen van het speciaal onderwijs in Friesland, het zogenaamde SO-tival. In de Lawei zijn er 
een drietal presentaties geweest waaraan alle kinderen hebben meegewerkt. De presentaties die 
werden gegeven waren: dans & looping, klei-animatie & slapstick en graffiti. Op dinsdag 2 oktober 
hebben de leerlingen hier hard aan gewerkt tijdens de workshops die gegeven werden.  
 

 



Mei fêste hân 
In oktober 2017 hebben alle scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO), politie en gemeente een 
convenant gesloten. Het doel van het convenant is: 
“Door middel van samenwerking een gezondere en veiligere woon-, leer- en leefomgeving creëren 
voor de schoolgaande jeugd in Noordoost Fryslân (preventie)”.  
Het gaat hierbij om het terugdringen van gebruik van risicovolle middelen (alcohol, tabak en drugs), 
het terugdringen van verslavingen zoals gamen en gokken en het terugdringen van geweld, pesten, 
sexting en andere vormen van ongewenst gedrag en overlast (vandalisme, discriminatie en 
bedreigingen). De scholen, gemeente, politie en andere instanties zoals HALT, VNN, Fier Fryslân en 
jongerenwerk zijn bij elkaar geweest en hebben afspraken gemaakt over bovenstaande 
doelstellingen. Op onze school zal er dit schooljaar gekeken worden naar het aanbod van de lessen 
op het gebied van alcohol, drugs, roken en sociale media. Ieder schooljaar komen er 
preventiemedewerkers van Stichting Voorkom die voorlichting geven over internet, alcohol of roken. 
Dit schooljaar komen de preventiemedewerkers in december. Leerlingen uit VSO 1 en 2 krijgen 
voorlichting over internet, VSO 3 t/m 6 en VSO 8 krijgen voorlichting over alcohol. Op de Wingerd zal 
er ook een pestcoördinator worden aangesteld. Daarnaast worden afspraken ten aanzien van 
grensoverschrijdend gedrag tegen het licht gehouden en zal jongerenwerk op school aanwezig zijn 
(zie stukje jongerenwerk).  
 
Op 16 oktober is er een gezamenlijke ‘kick off’ geweest voor alle VO scholen in theater Sense. Voor 
de Wingerd zijn de leerlingen van VSO 1 en 2 hier naartoe geweest. Leerlingen hebben gekeken naar 
een cabaretvoorstelling ‘Klappen voor Bart’ over pesten.  
 
 

 
 
 



Jongerenwerk op school 
Jongerenwerkers Abbas Faegh en Ramona Diks van 
Stichting Welzijn het Bolwerk zijn na de herfstvakantie 
één pauze in de week op school aanwezig 
(dinsdagmiddag). 
 
Zij zoeken dan contact met de jongeren op school om in 
gesprek te gaan over alle vragen die bij hen leven of wat 
er speelt. Dit kan gaan over het helpen bij het zoeken 
van een bijbaan tot het geven van voorlichting over een 
bepaald onderwerp.  
Zij hebben een signalerende functie op school; Dit 
houdt in dat signalen vanuit de jeugd worden 
opgevangen en indien nodig worden doorgespeeld naar 
school. Ook zullen zij ondersteunend betrokken zijn bij 
het organiseren van maatschappelijk georiënteerde 
activiteiten en projecten. Abbas en Ramona willen met 
deze inzet het belang van de jongeren behartigen. 
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen en opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met  
 

 

Kantine  
Leerlingen en personeel van de Wingerd kunnen op school voor € 0,50 muntjes kopen. Leerlingen 
kunnen, op de dag dat hun groep ingeroosterd staat voor de kantine, de volgende lekkernijen kopen: 
 
Tosti 2 muntjes 
Cup a soup 1 muntje 
Slaatje 1 muntje 
Yoghurtje 1 muntje 
Verschillende koekjes 1 muntje 
Broodje bapao 2 muntjes  
Noodles 1 muntje 
 
Op dinsdag is het soepdag. Voor 1 muntje koop je een heerlijke kom soep met een stukje stokbrood. 
Elke dinsdag wordt er een andere soep gekookt door leerlingen van VSO 6. Voor 2 muntjes is er elke 
vrijdag weekspecial te bestellen bijvoorbeeld een broodje kipkerrie, bladerdeegpizza of pastasalade. 
Deze gerechten worden door een andere groep leerlingen van VSO 6 klaargemaakt.  
 



 
We hebben sinds dit schooljaar nieuwe werkkleding voor de kantine. 

 
 
 

Zonnepanelen 
 
Als dit geen speciaal onderwijs is! 

Bij De Wingerd krijgen we iedere dag energie van onze leerlingen. Maar dat is niet alles. Met maar 

liefst 606 zonnepanelen op het dak wekken we bovendien 150.000kWh aan eigen energie op. 

Daarmee zetten we de volgende stap op weg naar een energie neutrale school. Het is ons doel om 

dit in 2020 ook te realiseren. Als dat geen speciaal onderwijs is! 

 

Gewoon nieuwsgierig 

Hoeveel energie leveren die zonnepanelen nou eigenlijk op? En wat kun je daarmee? We zetten een 

aantal nieuwsgierige feitjes voor je op een rij.  

 Het gehele zonnedak van De Wingerd telt 1.000 m2.  

 Om alles aan elkaar te verbinden hebben we 5 kilometer draad gebruikt. 

 Het realiseren van dit dak kostte Damstra Installatietechniek in totaal 500 werkuren. 

 Het zonnedak levert 150.000kWh aan energie op. Daarvan kunnen 50 huishoudens hun was 

draaien, koken en tv kijken. 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Kick-of 3D printer 
 
Woensdag 17 oktober was er voor alle VSO leerlingen een klein feestje. Samen met de leerlingen en 
Jos Kok, begeleider 3Dkanjers project, hebben we de kick-off gehad van de 3D printer. Ook was de 
wethouder van Dantumadiel Gerben Wiersma aanwezig. 
Voor de zomervakantie zijn alle bedrijven en wethouder Gerben Wiersma ook op school geweest om 
de 3D printer te overhandigen.  
 
Om alle leerlingen te laten zien en ervaren wat een 3D printer nou eigenlijk allemaal kan heeft Jos 
Kok een kleine instructie gegeven. Leerlingen mochten kijken bij de printer, die ook daadwerkelijk 
bezig was met het printen van sleutelhangers.  
 
Het ging vanmorgen echt leven bij alle leerlingen die aanwezig waren. Ter afsluiting van dit gebeuren 
kregen de leerlingen een glaasje limonade met een lekker stukje cake. 
Na de herfstvakantie is het eindelijk zover! Dan gaan we aan de slag met het in elkaar zetten van de 
3D printer. Tijdens de vrijetijdsbesteding op de vrijdagmiddag gaan een aantal groepen onder 
begeleiding van leerkrachten en met hulp van ouders aan de slag. Wij hopen voor de kerstvakantie 
ons 1e eigen print te kunnen maken! Wij houden jullie op de hoogte!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kwebbeldoe-avond 
 

UITNODIGING  

Kwebbeldoe-avond! 

voor ouders SO/VSO 
 

 

 

 

 

 

Vorig jaar heeft de Ouder Activiteiten Commissie een gezellige avond voor ouders van leerlingen uit 

het SO en VSO georganiseerd. Wegens groot succes gaan we dit herhalen op woensdag 14 november 

a.s. met een Kwebbeldoe-avond!  

 

De Kwebbeldoe-avond is een combinatie van gewoon gezellig met elkaar kletsen onder het genot 

van een hapje en een drankje en/of een beetje creatief bezig zijn voor de liefhebbers. Je bepaalt zelf 

waar je die avond zin in hebt. Heb je geen vervoer? Mail ons dan, misschien bedenken we samen een 

oplossing.  

  

 'Kwebbelhoek' met gesprekskaartjes  

Elkaar ontmoeten staat in de 'Kwebbelhoek' centraal. Er staan Kwebbelpotten met 

gesprekskaartjes zodat er voldoende gespreksstof is. Leerlingen van het VSO bakken speciaal 

voor de Kwebbeldoe-avond een lekkere cake. Gezellig! 

 

 Workshop 'Kwebbelpot maken' 

Spreekt ontmoeten én iets creatiefs doen met je handen je aan? Dan 

vind je het vast leuk om mee te doen aan deze workshop! Een 

eenvoudig potje gaan we omtoveren tot een leuke kwebbelpot. In de 

pot komen handige gesprekskaartjes waarmee je thuis je gezinsleden 

kunt uitdagen tot leuke gesprekjes.  

 

 Workshop Mozaïeken  

Tijdens deze workshop ga je een product versieren door te mozaïeken met kleine tegeltjes. 

Lekker priegelen met lijm en tegeltjes en je verwonderen over het mooie resultaat! 

 Woensdag 14 november 2018 

 19.30 – 21.00 uur 

 De Wingerd, Damwoude 
(hoofdingang)  

 
Contact: oac@dewingerd-damwald.nl 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldstrook   -   Graag inleveren bij leerkracht uiterlijk woensdag 7 november a.s. 

 

Ik kom woensdag 14 november 2018: alleen / samen 

 

Naam: ……………………………………  Ouder van: …………………………groep………....... 

 

E-mail of mobiel nr: ………………………………………………………………………………….. 

 

Ik geef me op voor (1 keuze mogelijk):  

o Kwebbelhoek 

o Workshop Kwebbelpot maken (vol=vol) 

o Workshop Mozaïeken (vol=vol)  

 


