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Jubileum dag 31 mei
WOENSDAG 31 MEI – De posters met artiesten hangen in de school! Al enkele weken
werken we samen met de leerlingen naar dit hoogtepunt toe. Het 5 jarig jubileum wordt
voor de leerlingen ook nog een feestelijke ochtend met allerlei stoere en leuke activiteiten.

Tevens is op deze ochtend de opening van het Watertappunt op het schoolplein. Het
watertappunt krijgen we aangeboden van de Gemeente Smallingerland en dit past heel goed
binnen het kader van de Gezonde school.
Opening watertappunt 31 mei
BIJZONDERE ARTIEST - Tijdens onze jubileum dag is er ook de opening van het watertappunt
op het plein van 10.15 tot 10.45 uur.
Programma
1.
Welkomstwoord door Hubert Luymes
2.
Openingshandeling: directeur samen met leerlingen
3.
Openingsdans door Ingrid Jansen met alle leerlingen
Ingrid Jansen is een Nederlands danseres, actrice en presentatrice. In 2008 won ze de SBS6dansshow Dancing Queen. Ingrid neemt tijdens de opening iedereen mee in haar dans.

Sportsetjes voor leerlingen
VOETBALTOERNOOIEN - Er zijn 40 sportsetjes in de kleuren groen en wit met een logo van
Talryk in bestelling voor de leerlingen om te dragen bij voetbaltoernooien en
sportdagen/activiteiten. De vormgeving is bedacht door Douwe Halma van Frisse Oogst.
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Samenwerking VSO Talryk en VSO De Zwaai
VERKENNEN – VSO Talryk en VSO De Zwaai onderzoeken op dit moment de mogelijkheden
tot inhoudelijke samenwerking in het belang van de leerlingen. De MT’s van beide scholen
hebben in de afgelopen maanden een aantal verkennende gesprekken gevoerd.
Besproken onderwerpen zijn:
1.
Stage: Beide scholen hebben de beschikking over een stage bureau. We hebben
afgesproken dat stage bureaus met elkaar kennismaken en afstemmen. Het doel zal zijn
kennismaken en oriënteren op elkaars kwaliteiten.
2.
Toelating nieuwe leerlingen: Op beide scholen is er sprake van een intake traject voor
nieuwe leerlingen. Voorheen werd hierbij ook al eens de samenwerking opgezocht. De
gedragsdeskundigen stemmen met elkaar af en formuleren hoe zij de gezamenlijke intake
met de beide scholen zien.
3.
Praktijkvakken: Voor de praktijkvakken zien we ook mogelijkheden tot
samenwerking. De oriëntatie hierop is over de zomervakantie heen getild.
Stage
ARBEIDSTRAINING - Vanaf dit schooljaar gaan leerlingen die de Arbeidstraining hebben
gehad en voor wie dat goed en/of zinvol is, één dag of meerdere dagen mee naar Caparis (in
januari en juli). Daar werken zij op de inpakafdeling. Doel is om te kijken of zij de geleerde
arbeidsvaardigheden op school daar ook toepassen en om hen kennis te laten maken met
productiewerk. Evaluatie van de vier dagen in januari 2017 waren positief: het is inderdaad
een meerwaarde voor onze leerlingen, maar ook voor Caparis zelf, die zoekend is naar
manieren om jongeren te begeleiden naar (gedeeltelijke) arbeid.
ARBEIDSTOELEIDING - In de Werkgroep SO-Fryslân Stage en Arbeid, is men aan het kijken
naar Arbeidstoeleiding in de breedste zin van het woord. De visie van de scholen daarop,
uitgangspunten en ook aanbod praktijkvakken in Fase 1 en Fase 2 en Fase 3: hoe hebben we
het nu geregeld en wat zouden we ideaal gezien willen realiseren. Hetzelfde geldt voor
Begeleide Interne Stage (BIS), Begeleide Externe Stage.
Op Talryk gaan we vervolgens met het team afstemmen hoe wij dit vorm gaan geven.
Sponsorcommissie
AANVRAAG BUS- Een aanvraag aan het adres van stichting Stinafo om een rolstoelbus aan te
schaffen heeft € 5.000,- opgeleverd. Dit bedrag wordt uitgekeerd op het moment als de
rolstoelbus binnen een half jaar wordt aangeschaft. We denken er over na op welke manier
er meer geld voor een rolstoelbus zou kunnen worden aangevraagd /opgehaald.
GROEN - Met betrekking tot het stuk groen achter de parkeerplekken voor school is de
sponsorcommissie in gesprek met de gemeente. Er ligt een voorstel, dit wordt nu door de
gemeente gescreend. Wanneer we toestemming hebben om het plan uit te voeren dan gaan
we samen met de wijk proberen dit kosteloos, door middel van eigen werkzaamheden en
sponsoren, te realiseren.
Met vriendelijke groet mede namens het Talryk team,
Cornelis Kappe
Directeur
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