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Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 

 

Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Een jaar dat we helaas moeten eindigen met 

het vroegtijdig sluiten van de schooldeuren en het weer omschakelen naar onderwijs op afstand. 

Ik realiseer me maar al te goed dat er veel van jullie en van onze medewerkers gevraagd wordt. 

Tegelijkertijd mogen we ook trots zijn dat we er samen telkens weer in slagen om het dusdanig 

voor elkaar te krijgen dat het onderwijs gecontinueerd kan worden. Het was voor niemand een 

gemakkelijk jaar en ik maak daarom graag van deze gelegenheid gebruik om jullie extra te 

bedanken voor de samenwerking, het geduld en het begrip .Zonder jullie inzet en flexibiliteit 

hadden we dit samen nooit voor elkaar gekregen. 

Laten we hopen dat volgend jaar makkelijker wordt! 

 

Deze nieuwsbrief staat uiteraard weer vol informatie. Deze keer een verzoek vanuit de MR, het 

trajectbureau laat van zich horen, het project Beter leren door beter slapen heeft weer een 

update en het leerklimaatonderzoek is ook weer afgerond. Kortom, genoeg informatie om het 

jaar mee af te sluiten. 

 

Ik wens jullie hele fijne feestdagen en een hoopvol en gezond nieuw jaar toe. Graag tot volgend 

jaar! 

 

Vriendelijke groet,  

Namens het team, 

 

 

 

Gonny van Moorsel 
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Nieuwe beslisboom bij klachten 

Hierbij een up-to-date beslisboom die u kunt gebruiken wanneer u of iemand in uw gezin 

gezondheidsklachten heeft.  
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Beter leren door beter slapen 

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klachten bij autisme. Dit zorgt 

voor extra problemen in het dagelijks functioneren. Leerlingen met autisme komen bijvoorbeeld 

te laat op school, zijn vermoeid, maken een sombere indruk en zijn snel geïrriteerd. Ook kunnen 

de leerlingen met autisme zich slecht concentreren, slaan ze informatie minder goed op en 

krijgen ze hun taken niet af. Docenten weten niet goed hoe ze om moeten gaan met de 

slaapgerelateerde problemen bij hun leerlingen en hebben behoefte aan handvatten. 

Het onderzoek ‘Beter Leren door Beter Slapen’ richt zich op dit probleem. De centrale vraag van 

het onderzoek is: Hoe kunnen docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs bijdragen aan het 

verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autisme? 

 

Met een webapp die de slaap en het dagelijks functioneren van de jongeren meet kunnen 

jongeren, docenten en ouders inzicht krijgen in de relatie tussen het slaapgedrag en de 

problemen in de klas. In dit onderzoek wordt een interventie met de webapp samen met 

leerlingen met autisme, hun ouders en docenten ontwikkeld en getoetst.  

 

Aan het onderzoek doen vier scholen mee: Altra College (Amsterdam), Berkenschutse (Heeze), 

De Brouwerij (Oosterbeek) en Heliomare (Heemskerk). 

 

We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een interventie om slaap bij jongeren met autisme te 

verbeteren. Dit doen we samen met jongeren, docenten, ouders, onderzoekers en een 

slaapexpert. De interventie bestaat uit 3 onderdelen: 1) het meten van slaap en 

schoolfunctioneren met de webapp, 2) gesprek met de jongere over het slaappatroon om tot 

slaapadviezen te komen, en 3) uitvoeren van de slaapadviezen. In korte rondes worden 

onderdelen van de interventie ontwikkeld, uitgeprobeerd, geëvalueerd en aangepast. 
 
UPDATE 
November 2020 

Momenteel wordt er door studenten van de opleiding Learning & Development in Organisations 

van de HAN, in samenwerking met Sigrid Pillen (kinderneuroloog/somnoloog van Centrum voor 

Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe) een e-learning over slaap ontwikkeld. Deze e-learning komt 

beschikbaar voor docenten die het slaapinterventie-programma gaan uitvoeren. 

 

De behoefte aan een e-learning komt voort uit het uitbreken van de coronapandemie. Om de 

leerlingen met slaapproblemen goed te kunnen begeleiden is kennis nodig op het gebied van 

slaap en slaapproblemen. In de periode september – november 2019 hebben we op de vier 

deelnemende scholen slaapscholing voor docenten georganiseerd. De scholing bestond uit  

1) algemene informatie over slaap (wat is normale slaap, wat is nodig om te kunnen slapen), en 

2) casuïstiek gericht op slaapproblemen bij jongeren met autisme. Hierbij werden casussen 

besproken om docenten te leren hoe ze slaapproblemen kunnen herkennen en welke 

slaapadviezen, gerelateerd aan de oorzaak van de slaapproblemen, ze kunnen geven. Voor de 

fase van het ontwikkelen van de interventie heeft een kleine groep docenten slaapscholing 

ontvangen. In de volgende fase van het onderzoek doen meer docenten mee, die ook geschoold 

worden. Vanwege de coronapandemie is het lastig om deze activiteiten op scholen te 

organiseren. Het doorlopen van de e-learning is een praktisch haalbare manier om docenten toch 

van de benodigde kennis te voorzien.  
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Beter Leren door Beter Slapen is een project van het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij 

Autisme. Dit lectoraat levert een bijdrage aan de professionalisering van onderwijs en kennis op 

het gebied van de hulpverlening aan normaal-begaafde mensen met autisme. Klik hier voor meer 

informatie over het lectoraat. 

 

Meer informatie? 

T 06 55 21 89 47 

E Ilona.Schouwenaars@han.nl 

W www.han.nl/slaaponderzoek 

Ben jij een jongere met autisme en slaapproblemen? Heb je interesse om hieraan mee te doen? 

Neem contact op!  

 

Leerklimaatonderzoek 

Dit onderzoek naar het leerklimaat bij ons op school is uitgevoerd in november 2020. Uit de 

analyse van de onderzoeksresultaten blijkt dat leerlingen van VSO De Brouwerij een positief 

leerklimaat ervaren.   

 

Uit de vergelijking met de referentiegroep blijkt dat onze leerlingen sterk minder disruptief 

gedrag ervaren en positiever zijn over hun eigen veiligheid. Op de andere schalen zijn geen 

significante verschillende gevonden met de referentiegroep.  

Als het gaat om een vergelijking met de vorige meting uit najaar 2019 (in principe nemen we het 

leerklimaatonderzoek twee keer per jaar af, maar door Covid-19 en een periode van 

afstandsonderwijs hebben we de afname van voorjaar 2020 overgeslagen) blijkt dat de 

leerlingen iets minder positief zijn over het leerklimaat op school. Onze leerlingen ervaren iets 

meer disruptief gedrag en zijn minder positief over de groepsdynamiek dan een jaar geleden. 

Daarnaast is het cijfer op de schaal eigen fysieke veiligheid iets omlaaggegaan. Dit beeld is ook 

terug te zien in de rapportcijfers, deze zijn vrijwel allemaal iets lager dan tijdens de vorige 

meting. De cijfers zijn echter nog steeds ruim voldoende tot goed en de resultaten zijn ook nog 

steeds beter dan die van de referentiegroep.  

 

We hebben ons in het verleden de norm gesteld om van onze leerlingen op alle domeinen een 

rapportcijfer van een 7 of hoger te halen en dat lukt nu voor de tweede keer. Een andere norm 

die wij hanteren is dat we op alle onderdelen van het leerklimaat op de lijn van of hoger dan de 

referentiegroep willen scoren. Ook dat is deze keer weer gelukt. We zijn tevreden met de 

ingeslagen weg en zullen deze continueren. In deze analyse zoeken we wel naar verklaringen 

voor de iets lagere scores dan de vorige keer en zetten daar weer verbeteracties op uit. 
 

Ook hebben alle docenten de resultaten van hun eigen klas gehad. Deze resultaten zijn tussen 

docenten onderling besproken, zodat we van elkaar kunnen leren. Daarnaast heeft elke 

mentor de resultaten ook in zijn of haar eigen klas besproken. Daar ontstonden mooie 

gesprekken. Opvallend was dat een aantal leerlingen aangaf dat ze bij ‘ik ben bang op school’ 

zich niet onveilig voelen in de zin van ‘bang voor andere leerlingen’, maar dat ze aangaven bang 

te zijn voor een covid-19 besmetting. Wellicht dat dit een deel van de verklaring kan zijn voor de 

iets lagere score op veiligheid op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/han-sociaal/lectoraat/levensloopbegeleiding-bij-autisme/
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Hieronder zijn de resultaten in grafiekvorm te weergegeven. 
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Nieuws uit de MR 

Wat is de MR? 
De MR (medezeggenschapsraad) is een commissie die 

bestaat uit leerkrachten en ouders. Bij de Brouwerij is 

er één MR voor de twee locaties (SO Bakenbergseweg 

en VSO Stationsweg).  

 

Wat doet de MR? 

Over belangrijke onderwerpen m.b.t. de school van uw 

zoon of dochter praat de MR mee. In sommige gevallen 

moet de MR instemmen voordat plannen kunnen 

worden uitgevoerd, soms geeft de MR alleen advies. 

Ook kan de MR ongevraagd advies geven.  

 

Wat kost het aan tijd, de MR? 

De MR vergadert één keer per maand. Meestal worden 

voor deze vergadering een aantal stukken verstuurd 

die worden besproken.  

 

Wat kunt u betekenen in de MR? 

Het is waardevol om mee te mogen denken over de dingen die op school spelen. Als ouder heeft 

u hier soms een andere kijk op dan de mensen die op school werken. Deze inbreng wordt dan 

ook zeer gewaardeerd.  

 

Wat hebben we nu nodig voor de MR? 

Op dit moment bestaat de MR uit 4 leerkrachten en 1 ouder. Daarom zijn we op zoek naar 

ouders die ook hun bijdrage willen leveren in de MR.  

 

Mocht dit iets voor u zijn, of heeft u eerst nog een aantal vragen, dan kunt u een mail sturen 

naar: mr@sgmbrouwerij.nl 

 

Stage incentive (beloning) 

We bevinden ons al geruime tijd in een uitzonderlijke situatie. Een situatie die niemand van ons 

kent of eerder heeft meegemaakt. Corona heeft grote impact op ons onderwijs. Scholen, leraren, 

stage- en trajectbegeleiders en leerlingen zijn de afgelopen maanden met veel flexibiliteit en 

vindingrijkheid met de situatie omgegaan.  

 

Op dit moment merken we vanuit De Brouwerij, dat veel bedrijven in onze arbeidsmarktregio 

nog steeds open staan voor stages. Daar zijn we heel blij mee! Om onze waardering aan de 

bedrijven in de regio Midden-Gelderland te tonen voor het nog steeds beschikbaar stellen van 

deze stageplekken, heeft het Regionaal Werkbedrijf Midden-Gelderland 250 stage incentives 

á € 300,- beschikbaar 

gesteld. Dit bedrag mogen 

ze vrij besteden en vooral iets 

leuks meedoen! 

 

  

mailto:mr@sgmbrouwerij.nl
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De Brouwerij heeft een lijst van stagebedrijven voorgedragen die in aanmerking komen voor 

deze stage incentive. Dit zijn bedrijven uit de regio Arnhem, waar de contacten goed mee zijn en 

die in het verleden, maar hopelijk ook in de toekomst, onze leerlingen hebben begeleid via een 

stageplaats. Het gaat om de volgende bedrijven: 

 
BEDANKT!! 

2Switch, Bakkerij Tom van Otterlo, De Helling, De Voorwerkers, Doglife-Arnhem, Garage Bilal, 

HEMA Oosterbeek, ICT Maatwerk, Maak-Lab, Praxis Duiven, Restaurant De Beken, Restaurant 

Schoonoord, T-Huis Arnhem, Wijnhandel & Slijterij Wijdeveld, Zorgboerderij De Kroon. 

 

Natuurlijk bedanken we ook alle andere stagebedrijven die onze leerlingen begeleiden. In en 

buiten de regio Arnhem. Wij hopen ook in 2021 weer op een prettige manier met al onze 

stagebedrijven samen te werken. Het is mede door de bereidheid van deze stagebedrijven dat 

onze leerlingen verder leren en zichzelf in de praktijk kunnen ontwikkelen, ook in Corona tijd. 

 

 

  

De Helling Arnhem 
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Aanvraag bijzonder verlof 

Wanneer u bijzonder verlof wil aanvragen voor uw zoon of dochter, of u wil vakantie aanvragen 

welke buiten de reguliere vakantie valt, dan kunt u via onderstaande link het formulier 

downloaden. Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij het secretariaat of bij Gonny van 

Moorsel. Een antwoord op uw verzoek zal per post of per mail naar u toegezonden worden. 

Aanvragen zonder dit formulier worden niet in behandeling genomen. 

https://www.rblmidden-gelre.nl/verlof 

 

BIS (Begeleidende Interne Stage) 

We hebben een BIS-les gehad die in het teken stond van gezonde voeding. Vooraf is er verteld 

wat de schijf van vijf is en wat gezonde voeding zoal is. 
 

De leerlingen hebben een gezond recept bedacht met groente en magere ingrediënten. 

Vervolgens samen onder leiding van de stagebegeleider boodschappen gedaan en bewust in 

overleg in de winkel de juiste producten erbij gezocht aan de hand van de voedingswaarde en De 

schijf van vijf. 

 

Leerlingen werken samen en komen tot een mooie gezonde groentetaart als resultaat. Overleg, 

samenwerken en luisteren naar elkaar en openstaan voor elkaars dieetwensen is hier ook aan de 

orde gekomen. Een mooi gezamenlijk resultaat! 

 

Anneke Meijers 

  

https://www.rblmidden-gelre.nl/verlof
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Sportdag 2 oktober 

Mijn eerste sportdag op de Brouwerij. Ik ben nog niet lang werkzaam op de Brouwerij dus ik had 

nog geen eerdere ervaring met een sportdag. De dag begon 

met een leuke wandeling naar de locatie. Je merkte aan de 

leerlingen dat ze er zin in hadden, maar dat ze het ook erg 

spannend vonden. De meeste leerlingen waren sportief 

gekleed.  

 

Bij aankomst kwam ik aan bij een groot veld en wat meteen 

opviel was een reusachtig opblaasbare stormbaan. We 

begonnen met een lekkere warming-up van Siebert en Bart. 

Nadat de spiertjes goed warm waren, werd er goed en 

duidelijk uitgelegd hoe de spellen waren ingedeeld en hoe 

we moesten rouleren. Er waren zelfs 2 externen 

ingehuurd die een activiteit begeleidde. Eén was 

zelfverdediging en de andere was jongleren. Allebei 

deden ze het superleuk en de leerlingen uit mijn 

groepje vonden het geweldig om te oefenen. Bij 

het jongleren zaten in mijn groepje echte talenten. 

Een enkeling mocht zelfs even proberen om met 4 

ballen te jongleren! Ook het rijden op een mini-

fietsje lukte bij een aantal van mijn groepje.  

De spellen waren erg leuk 

en wat nog leuker was, bij 

twee onderdelen stonden leerlingen uit de bovenbouw om het spel te 

begeleiden. Ze deden het super goed.  

 

De enorme stormbaan was een groot succes! Mijn groepje is er op allerlei 

manieren overheen gegaan in wedstrijd verband. Op een gegeven moment 

gingen ze er geblinddoekt, met de handen op de rug, helemaal overheen. 

Erg indrukwekkend allemaal. 

Wat mij het meest is bijgebleven deze dag is hoe de leerlingen uit 

verschillende klassen bij mij in de groep zo goed samenwerkten en elkaar 

positief motiveerden als 

iemand het moeilijk had. En als iemand even 

blokkeerde, diegene toch weer meekregen in het 

spel. Ze waren erg sportief naar elkaar toe. Het is 

dan ook niet gek dat ons groepje de prijs had 

gewonnen voor het sportiefste groepje! De prijs 

was een leuke bal.  

 

Kortom het was een sportieve maar vooral leuke en 

gezellige dag.  

 

Meester Marthijn  
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Sinterklaas in de praktijkklas 

Afgelopen maandag lag er een berg met cadeaus, 
We speelden fanatiek een dobbelspel. 

Wat zit er toch in die ene doos? 

De deo of geurkaarsen wil ik wel. 

 

Een afwasborstel en eenhoornset, 

Werden doorgeschoven en vermeden. 

De tekenstiften zorgden voor pret, 

Daar werd flink om gestreden. 

 

Uiteindelijk nam elke leerling tevree, 

Twee cadeautjes mee. 

 

Examens 

Langzaamaan komen de examens ook dichterbij. De leerlingen zijn inmiddels aangemeld en de 

voorzieningen zijn aangevraagd. (Tijdverlenging etc.). 

Janine Rietveld houdt zich bezig met alles omtrent de examens. Wanneer er vragen zijn, 

schroom niet en stel ze gerust! 

 

Vanuit de leerlingraad 

Hoi allemaal, 
 

Ik zal jullie van een aantal punten die met de leerlingraad besproken zijn op de hoogte brengen.  

 

Meer leuke activiteiten op school etc. Muziek, excursies, uitjes, drama.  

We kwamen op het idee voor een schoolband. Het loopt nog niet in vaste banen maar 

er word wel verder over nagedacht hoe en wat we daaraan gaan doen.  

 

Coronamaatregelen vooral mondkapjes kwamen ter sprake. Tja wat een lastig jaar was dit 

zeg. Overal corona. We verplichten hier op school mondkapjes. Naar mijn mening helpen die 

dingen niet hoor maar ja dat zal wel aan mij, de wetenschappers en youtube liggen. Maar echt 

we dragen ze bijna allemaal. En de cijfers lopen alsmaar op. Naar mijn mening moeten we weer 

gewoon thuis studeren. Tja. 

  

Groetjes Petra Vroegop  

Ps dit waren voor mij de belangrijkste punten. 
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Varkens voeren! 

Een aantal weken geleden kwam 

de volgende vraag van één van 

onze leerlingen: 

“Waarom scheiden we wel plastic 

en papier op school, maar geen 

groenafval?” 

 

Groot gelijk! 

 

Het idee is geboren! We sparen 

nu wekelijks het groenafval op 

voor de varkens in de buurt. Ze 

worden er helemaal blij van! 

Goed initiatief! 

 

 

 

Koekjes bakken! 

Oooohh kerstkransjes bakken! Het is er weer tijd voor! 

Wat zullen ze smaken! Mmmmmm!  

 

 

Taxivervoer 

Helaas gebeurt het nog vaak dat, bijvoorbeeld bij ziekte, er niet goed aan taxivervoerder en 

gemeente doorgegeven wordt dat een leerling niet, of eerder opgehaald moet worden. Dit is erg 

vervelend voor de leerlingen én de vervoerders.  Ouders / verzorgers zijn verantwoordelijk voor 

het doorgeven van deze informatie aan de vervoerder en gemeente. Geef wijzigingen duidelijk 

en op tijd door aan vervoerder én gemeente, dan komt niemand voor verrassingen te staan.  
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Verzoek 

Het komt wel eens voor dat we geen juiste gegevens in 

ons systeem hebben staan, waardoor wij u niet kunnen 

bereiken, of dat de post niet bij u aankomt. Daardoor kúnt 

u belangrijke informatie missen en dat zou jammer zijn. 

Wilt u alle wijzigingen m.b.t. adres / telefoon /  

e-mailadres, per mail aan ons doorgeven? Dit kan op 

h.botter@sgmbrouwerij.nl of per telefoon op  

088-3574522.  

 

Kalender 2020-2021 

 

December 

18  Leerlingen 12.00 uur uit, rapporten mee 

19  Start Kerstvakantie tm 03-01-2021 

 

Januari 

4  Start school 

12  Studiemiddag vanaf 12.30 uur 

25  Deze week en volgende week worden de OPP’s verstuurd 

28  Studiedag 

 

Februari 

4  Oudermiddag- en avond 

15  Voorjaarsvakantie tm 19-02-2021 

 

Maart 

9  Studiedag 

 

April 

1  Studiedag 

2  Goede vrijdag 

5  Tweede paasdag 

23  Meivakantie tm 07-05-2021 

 

Mei 

10  Start school 

13  Hemelvaartvakantie tm 14-05-2021 

24  Tweede Pinksterdag 

25  Studiedag 

 

Juni 

17  Studiemiddag vanaf 12.30 uur 

30  Komende week en volgende week worden OPP’s verstuurd 

 

Juli 

8  OPP oudermiddag- en avond 

23  Studiedag 

26  Start zomervakantie tm 05-09-2021 

 

  

mailto:h.botter@sgmbrouwerij.nl
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Vakantierooster & Studiedagen 2020 - 2021 

 

Vakanties 

    Eerste dag   Laatste dag 
Kerstvakantie  ma 21-12-2020  vr  01-01-2021 

Voorjaarsvakantie  ma 15-02-2021  vr  19-02-2021 
Goede vrijdag/Pasen vr  02-04-2021  ma  05-04-2021 
Meivakantie   vr  23-04-2021  vr  07-05-2021  

Hemelvaartvakantie do  13-05-2021  vr  14-05-2021 
Pinksteren   ma  24-05-2021  ma  24-05-2021 

Zomervakantie  za  24-07-2021  zo  05-09-2021 
 
 

Eerder uit 
18-12-2020, alle kinderen 12.30 uur uit 

 
 
Studiedagen 

Di-middag  12-01-2021 vanaf 12.30 uur 
Do   28-01-2021 

Di   09-03-2021 
Do  01-04-2021 
Do-middag  17-06-2021 vanaf 12.30 uur 

Vr   23-07-2021 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


