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Zomervakantie 
EINDE SCHOOLJAAR 2016-2017 - Zo langzaam aan gaan we alweer naar het einde van het 
schooljaar toe. Altijd een periode met veel extra activiteiten en zaken die extra aandacht 
vragen. Een tijd ook van afscheid nemen van vertrekkende leerlingen naar een andere klas 
en onze schoolverlaters die een nieuwe stap gaan maken. Maar ook vertrekkende collega’s 
en soms in het nieuwe schooljaar een andere collega, veel nieuwe uitdagingen dus. 
Tegelijkertijd wordt er ook alweer gekeken naar de start van het nieuwe schooljaar 2017-
2018. Kortom we werken toe naar de zomervakantie! 
Vanaf deze plek wil ik u mede namens het VSO Talryk team bedanken voor de fijne 
samenwerking en alvast een mooie zomervakantie gewenst! 
  
Ouderenquête Sociale Veiligheid 
KWALITEIT - Het bevragen van ouder(s)/verzorger(s) is een onderdeel van onze 
kwaliteitszorg: Vinden ouder(s)/verzorger(s) dat de school waar maakt wat ze belooft?  
De enquête is ingevuld rond de 20 minuten gesprekken en er is sprake van een prima 
respons. Er hebben 65 ouder(s)/verzorger(s) de enquête ingevuld en de beoordeling is zeer 
positief!  

VSO Talryk scoort als school een 3,64. Daarmee scoort de school een: Goed  
 
Examenspanning 
WERKEN MET HOUT - Vrijdag 7 juli j.l. was er op Talryk examinering voor het certificaat 
'Werken met Hout'. Renze, Tahir, Jacob Aize, Ruurd-Henk, Jurian en Kewish zijn daarvoor 
geslaagd!! Renze, Tahir, Jacob Aize en Ruurd Henk zijn ook geslaagd voor VCA scholing. Een 
geweldig resultaat, ook zeker voor de begeleidende klassenleiding. 
 
VSO de Zwaai (Renn4) en VSO Talryk 
EXPERTISE DELEN - Beide scholen hebben de beschikking over een stage bureau. De stage 
coördinatoren hebben inmiddels met elkaar kennisgemaakt en afgestemd. Het eerste beeld 
is dat beide stage bureaus veel voor elkaar kunnen betekenen en kunnen profiteren van 
elkaars expertise. Een vervolg op de eerste kennismaking zal na de zomervakantie 
plaatsvinden. Zowel op VSO De Zwaai als op VSO Talryk is er sprake van een intake traject 
voor nieuwe leerlingen. De gedragsdeskundigen stemmen met elkaar af en formuleren hoe 
zij de gezamenlijke intake met de beide scholen kunnen vormgeven. Inmiddels is daar ook al 
praktijkervaring mee opgedaan. Voor de praktijkvakken zien we ook mogelijkheden tot 
samenwerking. De oriëntatie hierop is na de zomervakantie. 
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Fiat Talento wordt ingezet om talent te ontwikkelen. 
FIAT TALENTO - VSO Talryk is ambitieus, vanuit onze visie en ambitie willen we onze leerlingen zo 
goed mogelijk voorbereiden op een zo volwaardig mogelijke plek in de maatschappij. Een belangrijk 
aspect hierbij is dat leerlingen de maatschappij daadwerkelijk ervaren. De nieuwe Fiat Talento wordt 
o.a. ingezet voor oriëntatie-bezoeken aan bedrijven, diverse excursies,  vervoer naar stage adressen 
en het praktijkvak Land- en Tuinbouw op een dislocatie in Drachten. De betrokkenheid van de 
ondernemers is fantastisch! We hebben met elkaar een prachtige bus voor onze VSO leerlingen  
gerealiseerd.         

BEDANKT!                             
 

                 
 
AFSCHEID &  BEDANKT - Donderdag 20 juli a.s. vieren we o.a. het afscheid van onze twee 
pensionado’s Marjolein Neervoort en Bregtje Boersma. Voor beide collega’s een hele mijlpaal waar 
de nodige aandacht aan zal worden gegeven.  
Ook nemen we dan afscheid van onze stagiaires, huidige payrollers en/ of langdurige invallers. 
Gelukkig zien we de meeste payrollers volgend schooljaar weer terug. Of op hun huidige stek of op 
een nieuwe stek binnen Talryk. Sommigen gaan meer dagen werken, sommigen vervangen 
zwangerschapsverloven of ander soortig verlof en sommigen gaan ook minder werken.  
 
INTERNE VERSCHUIVINGEN - Ook heeft er een hier en daar interne verplaatsing van een vaste collega 
plaats gevonden m.b.t. de bezetting 2017-2018: S. Stoelwinder is van de Structuur naar de ZML 
gegaan. In de Basis gaan we volgend schooljaar draaien met 5 klassen i.p.v. de huidige 6. Dit is een 
gevolg van het leerlingenaantal. Hierdoor hebben wisselingen plaatsgevonden in de 
klassensamenstellingen zowel op leerling- als op klassenleiding-niveau. W. Dijkstra is hierdoor na de 
vakantie werkzaam in de Structuur, klas S7.  
 
LERAARONDERSTEUNER - Binnen de Basis gaan we in 2017-2018 de leraarondersteuners beter in hun 
kracht zetten. In twee Basisklassen, B2 en B4, gaat er gewerkt worden met een leerkracht, 
leraarondersteuner en onderwijsassistent. We gaan dit volgend schooljaar goed monitoren. Vanuit 
de ZML is J. Minderman o.a. hierdoor naar de Basis gegaan. 
Vanuit ervaring met het werken in de onderwijs observatieklas met daarbij de verantwoordelijkheid 
als leraarondersteuner en het behalen van scholing afgelopen schooljaar is S. Mud m.i.v. augustus 
2017 leraarondersteuner. 
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Kalender 
NIEUW – In plaats van het informatieboekje ontvangt u met ingang van het nieuwe 
schooljaar een kalender met daarop de activiteiten en vrije dagen van Talryk.  
Op maandag 4 september a.s. ontvangt u deze kalender. De informatie over vrije dagen  
en de activiteiten staan alvast in de laatste week voor de zomervakantie op de website  
van Talryk: www.talryk.nl  
 
 
Klaar voor de start…………………………… 

   
EERSTE SCHOOLDAG – Op maandag 4 september a.s. beginnen we weer uitgerust en 
(hopelijk) gebruind om 08.30 uur met de lessen.  
 

 

    
 
Een fijne vakantie gewenst mede namens het gehele Talryk team, 
 
Cornelis Kappe 
Directeur 
 
 
Calamiteiten 
Uiteraard gaan we uit van een zomervakantie zonder calamiteiten maar, mocht het toch dringend 
nodig zijn contact te hebben met school, dan is dhr. C. Kappe (directeur) de gehele zomervakantie  
bereikbaar via 06-5758 9520.  
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