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Samen werken aan jouw toekomst!
      

     

NIEUWSBULLETIN        april 2016                                           

 
Hierbij het nieuwsbulletin van Talryk. In dit bulletin worden een aantal onderwerpen 
uitgelicht. Daarnaast worden ook nieuwtjes en andere zaken meegenomen.  
 
Missie & Visie 
Missie, visie en kernwaarden geven houvast bij vragen als: Wie zijn we? Waar staan we 
voor? Waar willen we naar toe? Missie, visie en kernwaarden zijn doorgaans ook 
richtinggevend: Hoe willen we op school met elkaar omgaan. Hoe willen we omgaan met 
onze leerlingen, ouders / verzorgers en andere betrokkenen. Sinds kort hebben we op Talryk 
tijdens een studiedag onze missie, visie en kernwaarden  aangepast aan de huidige tijdsgeest 
en dus vernieuwd. Daarnaast is ook om dezelfde reden ons motto gewijzigd.  
Het nieuwe Talryk motto:  

Samen werken aan jouw toekomst!  
Missie nieuw  
Talryk stemt af op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elke leerling zodat zij zo 
zelfstandig mogelijk en vol vertrouwen kunnen uitstromen naar een optimale plek op het 
gebied van werken, wonen en vrije tijd.  
Kernwaarden nieuw  
1. Eigenwaarde centraal  
2. Respect, veiligheid en geborgenheid  
3. Maatwerk  
4. Ruimte bieden aan ontdekken en ontwikkelen  
 
Pleinontwikkelingen: 
Sinds enige jaren is het mogelijk om één keer per twee jaar een projectvoorstel in te dienen 
bij SO Fryslân ten behoeve van de leerlingen, dit wordt gefinancierd vanuit de 
Stichtinggelden van SO Fryslân. Dit schooljaar wordt er een projectaanvraag gedaan voor 
een bijdrage voor de pleininrichting. Daarnaast is de sponsorcommissie wederom in werking 
gesteld om erover na te denken hoe we zelf met leerlingen en personeel een bedrag bij 
elkaar kunnen brengen voor het financieren van een pleintoestel. 
 
Leerlingenaantal  
Onderstaande toont het aantal leerlingen van de afgelopen vier jaar (teldatum 1 oktober). 
Jaar Aantal leerlingen op 1 oktober 
2015 221 
2014 223 
De verwachting is dat Talryk per oktober 2016 rond de 227 leerlingen telt. De telling van 1 
oktober 2015 (221 leerlingen) is leidend voor het formatiebudget van schooljaar 2016-2017. 
De verwachting is dat het leerlingaantal een lichte groei gaat vertonen. En dat is mooi! 
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Participatiewet            
De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale 
Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. Het doel is om zoveel mogelijk mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.  
De Participatiewet is ingegaan per 1-1-2015. In 2025 moeten er in totaal 125.000 extra 
banen zijn gecreëerd voor mensen met een beperking, waarvan 25.000 bij de overheid en in 
het onderwijs. Dit staat gelijk aan 402 nieuwe banen voor de doelgroep per jaar in het 
primair onderwijs (inclusief vso). 
In de directievergadering  op 21 januari jl. is de regelgeving rond de Participatiewet en de 
Banenafspraak aan de orde geweest. Er is uitgezocht door Financiën en P&O om hoeveel fte 
en budget het voor SO Fryslân gaat. 
Hierna is een werkgroep opgestart waarin alle stagecoördinatoren van de scholen zitting 
hebben naast P&O en Wurk (Ondersteuningsbureau gericht op werk). Deze werkgroep is in 
februari en maart bij elkaar geweest om een start te maken met het nadenken over het 
beleid en de invulling van de Particpatiebanen. 
Omdat het gaat om een nieuwe wettelijke verplichting én een mogelijkheid om onze 
leerlingen uit te laten stromen naar arbeid is er voor een concrete en praktische start 
gekozen. Een pilotperiode van een half jaar (september 2016-maart 2017) waarin op iedere 
school een jongere gaat werken die in het doelgroepenregister is opgenomen.  
Dit vraagt een goed overleg tussen MT, de Stagecoördinator, P&O en Wurk op schoolniveau. 
Het streven is om deze jongeren vanuit Wurk te detacheren naar SO Fryslân. 
Na de pilotperiode wordt aan de hand van het vastgestelde beleid fasegewijs meer 
Participatiebanen ingevuld. De ervaringen uit de pilot zijn de basis voor het opstellen van 
beleid rond de participatiebanen. 
 
Stage: voorlichtingsavond 
Zoals elk jaar was er ook dit jaar een voorlichtingsavond over praktijkgericht werken, 
verschillende soorten stages (interne stage, lol-stage (= leren op locatie) en externe stage) 
en schoolverlaten aan ouders / verzorgers van leerlingen die dit kalenderjaar 15 jaar 
worden. Maar liefst 47 ouders bezochten deze informatieavond! 
 
Portfolio 
Het portfolio van de leerlingen van Fase 3 ZML krijgt langzamerhand een grotere rol op 
Talryk. Het portfolio is de map waarin staat wat de leerling kan en wil en nodig heeft ten 
aanzien van school en werk, maar is ook de map waarin bewijzen worden verzameld van wat 
de leerling heeft geleerd. Zoals modulebewijzen van de sectoren, formulieren 
werknemersvaardigheden, maar ook stageverslagen en presentaties die gegeven zijn door 
de leerling zelf. En verslagen van de toekomstgesprekken. Het portfolio wordt besproken op 
de mentoruurtjes. We hebben afgesproken dat de leerling zijn of haar portfolio mee gaat 
nemen bij kennismaking op stage.  Vanaf volgend schooljaar vervalt dan ook de stagemap.  
 
Medezeggenschap (MR) 
Zoals jullie kunnen lezen zit er vanaf heden het kopje MR bij de nieuwsbrief, dit op initiatief 
van de MR geleding.  Als MR houden we ons bezig met zaken zoals,  het bekijken en 
eventueel het goedkeuren van het  formatieplan, arbeid en rusttijden regeling bewaken. De 
communicatie met de achterban en hoe we dit willen en kunnen verbeteren, Taakbeleid is 
ook aan de orde tevens het Schoolondersteunigsprofiel bekijken en goedkeuren. 
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Meekijken met de inrichting van het schoolplein en de omgeving van onze school daarbij 
kijkend naar de veiligheid van vervoer met daarbij input van jullie als ouders/verzorgers. 
Er zijn een aantal zaken waarbij wij een advies rol in hebben en een aantal zaken waarbij ook 
onze goedkeuring nodig is. 
Wij vergaderen een aantal keren per jaar aan de hand van een planning die we samen 
maken met de directeur, Cornelis Kappe. Op uitnodiging van de MR  sluit Cornelis Kappe aan 
om ons te informeren over het enen en andere. 
Op de site is binnenkort het kopje MR te zien met daarop zaken die wij u ter info willen 
meegeven. Wij hebben in dit schooljaar nieuwe ouders welkom mogen heten. Hans Ter 
Haar(voorzitter), Hiltsje van Bruggen. Anton de Bruin en Albert Dijkstra lopen al een tijdje 
mee. Als personeel zitten in de MR voor dit schooljaar nog:  Truus van Ackooy ,Meriem 
Kuipers, Marieke Homan en Mirjam Bekkema. Voor het nieuwe schooljaar moeten we op 
zoek gaan naar twee nieuwe leden. Marieke Homan en Mirjam Bekkema nemen afscheid 
van de MR. De werving is in volle gang en we hopen binnen kort ook u te informeren wie het 
zijn geworden. 
 
Continu rooster 
Steeds meer scholen kiezen voor het continu rooster. Ook in en om Drachten wordt deze 
tendens zichtbaar. Op Talryk hebben we dit ook al eens eerder besproken maar niet 
uitgewerkt.  Komend schooljaar gaan we dit als school onderzoeken en wordt hiervoor een 
werkgroep ingesteld. Want ja, wat is een continu rooster? Wat zijn de voor- en nadelen van 
een continu rooster? Mag een school zomaar de lestijden veranderen etc. Uiteraard wordt 
de MR en u als ouder / verzorger hier ook bij betrokken.  
 
 
Mede namens het Talryk team een fijne MEIVAKANTIE toegewenst !!!! 
 
Cornelis Kappe 
Directeur 

 

 
 
 

 

 

 

Nb. Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met Annemarie vd Steen 06-1274 5149 (Teamleider) 
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