Samen werken aan jouw toekomst!

Ver voordat de eerste paal van ons schoolgebouw de grond in ging,
bouwden wij als drie VSO-scholen al aan een stevig fundament voor een
nieuwe, gezamenlijke school. Dat begint met een goede naam, die we
vonden in het Friese woord Talryk. De naam kenmerkt de veelzijdige en
kleurrijke samenstelling van onze leerlingen en medewerkers.
‘Samen werken aan jouw toekomst’ is onze belofte. Een belofte
die we nog iedere dag nakomen. Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar
zijn wij voornamelijk trots op het eigenaarschap van iedereen die hier
werkt. We delen een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor onze eigen
werkzaamheden, maar zeker ook voor onze gezamenlijke missie:
Het beste uit onze leerlingen halen.

Wanneer je ons schoolgebouw binnenwandelt,
kan het je niet ontgaan dat wij een feestje vieren.
VSO Talryk bestaat vijf jaar. Een mooi moment
om terug te kijken én een goed punt om een blik
op de komende vijf jaar te werpen.

Daarvoor heeft Talryk letterlijk alles in huis. Een smaakvolle keuken,
prachtig zwembad, ruime sporthal en moderne theorie- en praktijklokalen.
Wij zijn klaar voor de toekomst. Een toekomst die we stiekem al aan het
uitstippelen zijn. Met potlood uiteraard, want er is geen beroepsveld zo
veranderlijk als het onderwijs.
Samenwerken aan jouw toekomst. Of beter gezegd: ónze toekomst.
Wij kijken vol vertrouwen uit naar de volgende vijf jaar vol nieuwe kansen,
uitdagingen en successen.
Mede namens Ingrid Breimer & Annemarie vd Steen (Teamleiders)
Cornelis Kappe
Directeur VSO Talryk

2012 - 2017
5 jaar terugkijken

Eerste schooldag

Maandag 9 januari is de
allereerste schooldag in het
spiksplinternieuwe gebouw aan
de Harddraversdijk in Drachten.

Schoolverlatersfeest

Voor alle leerlingen die van school
gaan, organiseren we een groot
‘Schoolverlatersfeest’. Familie en
vrienden worden uitgenodigd voor de
officiële diploma-uitreiking. Samen
maken we er één groot feest van.

2012
2012

Officiële opening van Talryk

2012

Woensdag 23 mei vieren we de
feestelijke opening van Talryk.
Iris Kroes, kersverse winnares van
The Voice of Holland, komt bij ons
zingen. En het hoogtepunt is de
helikopter die onze Talryk-vlag
komt brengen.

Lekker Fit! Week

Met een blikje cola en een
zak chips op de bank een
filmpje kijken. Heerlijk,
maar echt gezond is het
niet. Tijdens de Lekker Fit!
Week krijgen we smaakvolle
tips en trucs.

Symposium
‘Wat doen jullie daar?’

Goed onderwijs is meer dan voor de
klas staan. We nodigen alle betrokken
partijen bij onderwijs, zorg en beleid
uit om samen nieuwe kansen en
mogelijkheden te verkennen.
Bart van Kessel is deze middag
onze inspirerende gastspreker.

2014
2013

Kerstgala

In luxe galakleding verschijnen de
leerlingen van fase 3 in december
op het allereerste Talryk
Kerstgala. Na een heerlijk diner
gemaakt in eigen keuken, gaan
de voetjes van de vloer.

2014

Officiële certificering

Trotse gezichten tijdens de uitreiking van
het eerste officiële certificaat: Werken in
de keuken.Een diploma waarmee onze
leerlingen aan de slag kunnen in de praktijk.

2015

2017 - 2022
5 jaar vooruitkijken

Aanpassing plein
en parkeerplaats

Samenwerking met
VSO De Zwaai (Renn4)

Twee weten meer dan één.
Samen met VSO De Zwaai (Renn4)
kijken we hoe we elkaar de
komende jaren kunnen aanvullen
om een nog beter passend
onderwijsaanbod te creëren.

We moesten er even op wachten,
maar in 2016 krijgen we een
prachtige parkeerplaats voor de
deur. En ook het plein gaat op de
schop. Naast schommels staan
er nu fitnesstoestellen, muzikale
stepstones en een buitenklas.

2018
2018
2017

Nieuwe werkplekken

Leerlingen werken steeds vaker
in groepjes aan opdrachten. Maar
vind maar eens een rustige plek.
Met deze stoere werkcoupés is
ruimtegebrek volgend jaar geen
enkel probleem meer.

2016

Participatiebaan gestart

De kroon op ons werk. Ondersteund door
een jobcoach start onze eerste leerling dit
jaar met een parttime participatiebaan bij
een schoonmaakbedrijf. De perfecte stap
van school naar de werkvloer.

Tablets in de klassen

Informatie zoeken op internet
of een instructiefilmpje
bekijken. Het wordt hoog tijd
voor tablets in de klas.

Samenwerken met de wijk

2018
2019

De komende jaren toveren we het modderige
veld voor onze school om tot een prachtig park.
Bedrijven uit de wijk steunen ons daarbij door
bijvoorbeeld een fruitboom te adopteren. Onze
leerlingen verzorgen uiteraard het onderhoud aan
het park, zodat de hele wijk hiervan kan genieten.

2018
2019

2022
2018
2020

De Gezonde School

Lekker zwemmen, volop bewegen
en een streep door de broodjes
hamburger in de kantine.
We zijn hard op weg om de titel
‘Gezonde School’ te bemachtigen.
Vanaf 2020 zijn we bovendien
ook een rookvrije school.

VSO Talryk is onderdeel van SO Fryslân. Het onderwijs
op de scholen van SO Fryslân is er op gericht om leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag voor te
bereiden op een zo zelfstandig mogelijke en passende
plek in de maatschappij. We bieden leerlingen onderwijs
op maat door iedere leerling te benaderen vanuit eigen
mogelijkheden, in een veilige en stimulerende omgeving.
De bundeling van kennis en professionaliteit die
binnen de stichting aanwezig is, maakt van SO Fryslân
een regionaal kenniscentrum op het gebied van
speciaal onderwijs. Deze wordt actief gedeeld met
haar maatschappelijke omgeving. Zo is SO Fryslân
Spil in speciaal onderwijs.

VSO Talryk
Harddraversdijk 26
9201 HJ Drachten
Tel: 0512 – 369149
E-mail: info@talryk.nl
www.talryk.nl
facebook.com/vsotalryk
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