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    Samen werken aan jouw toekomst! 
      

     

NIEUWSBULLETIN             
Oktober 2016                                           
 
Provinciale aftrap Friese Fiets APK 2016 bij VSO Talryk 
DRACHTEN – De Provinciale start van de Friese Fiets APK heeft afgelopen donderdagochtend 
plaatsgevonden op Talryk. Wethouder Ron van der Leck heeft de aftrap gedaan.  
De Friese Fiets APK (FFAPK) bevordert dat de leerlingen op een veilige fiets deelnemen aan het 
verkeer. Bovendien wordt hun aandacht weer gevestigd op verkeersveiligheid. De actie is bedoeld 
om het aantal ongevallen van jongeren op de fiets te verminderen. Deelname aan de FFAPK is gratis 
door subsidie van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân. De keuring is uitgevoerd door de 
vrijwilligers van de afdeling Heerenveen-ZWF van het district Fryslân. Zo is er tijdens de keuring van 
de fiets extra uitleg gegeven aan de leerlingen. Kleine gebreken zijn door de Mobiele Fietsenmaker 
ter plekke gerepareerd. 
 

 
 

Werk in uitvoering 
WERKZAAMHEDEN PLEIN- In de herfstvakantie starten de werkzaamheden op het plein. In totaal 
duren deze werkzaamheden in tegenstelling tot eerder berichtgeving een week. De overlast blijft 
daardoor beperkt! 
  

Sponsorcommissie 
ACTIES DOOR DE SPONSORCOMMISSIE-  De opbrengst van de kerstmarkt (13 december) komt geheel 
ten goede aan het plein. De opbrengst van de restaurant activiteit komt deels ten goede aan het 
schoolplein. Klassen zamelen met ludieke acties van de klas geld in ten bate van het schoolplein. 
Aan het Fonds Coöperatief dividend van de Rabobank is een aanvraag verstuurd. Deze aanvraag 
wordt in oktober behandeld. Naschoolse opvang “Wille” houd ook een actie. 
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Reclame bus 
EEN NIEUWE BUS- Onze bus is toe aan vervanging. Hiervoor is een bedrijf al enige tijd bezig sponsors 
te benaderen om dit mogelijk te maken middels een zogenaamde Reclame bus. Dit loopt 
voorspoedig! Naar verwachting zal dit najaar de oplevering hiervan plaatsvinden. 
 

Certificering 
DE FABRIEK- Maandag 12 september 2016 is er gestart met een groep leerlingen van onze eigen 
school en ook met leerlingen van scholen van SO Fryslân. Leerkracht Techniek dhr. Rolf Barteling 
verzorgt op maandag deze training. 
De leerlingen krijgen scholing en training in Houtbewerking met als doel het behalen van een 
landelijk gecertificeerd certificaat Houtbewerking. 
Er is gekozen voor een arbeidsmatige werkplek n.l. De Fabriek in Leeuwarden: 
http://www.defabriekleeuwarden.nl/houtwerkplaats  
 

Eindevaluatie scholing NOG  
2015-2016- Voor schooljaar 2015-2016 schreven zo’n 270 leerkrachten, IB-ers, en assistenten van SO 
Fryslân zich in voor scholing bij het Noordelijk Onderwijsgilde (NOG). Het is het derde jaar van het 
professionaliseringstraject tussen SO Fryslân en Effectief Onderwijs. Er zijn afgelopen schooljaar 
16 scholingsmodules, in sommige gevallen een koppeling met e-learning en er is een tweedaagse 
scholing geweest. Elke module wordt na het laatste college door de cursisten geëvalueerd. De 
gemiddelde beoordeling van de modules is over het algemeen goed te noemen. Met aanpassingen in 
de module-opzet zijn dit cursusjaar betere resultaten behaald.  
De cursisten van de assistentenmodules zijn enthousiast. Er werd hoog gescoord en uit de 
evaluatieformulieren blijkt dat assistenten de interactie tussen cursisten van verschillende scholen 
heel nuttig vinden. 
 
 
Vriendelijke groet mede namens het Talryk team, 
 
Cornelis Kappe 
Directeur 
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