
Agenda

De nieuwsbrief in het nieuw!

Beste ouders/verzorgers

Waarschijnlijk heeft u genoten van een fijne voorjaarsvakantie met een extra dag 

vanwege onze studiedag. Ook wij zijn vandaag na een inspirerende studiedag weer met 

uw kinderen aan het werk gegaan.

Vertrek leerkrachten en orthopedagoog

Als team en directie vinden wij het jammer dat 2 leerkrachten en een orthopedagoog zijn 

vertrokken. Helaas is dit de werkelijkheid in onderwijsland! Er is een enorm lerarentekort 

waardoor leraren en ondersteunend personeel overal een baan kunnen krijgen (Job-

hopping) en zich op andere plaatsen kunnen doorontwikkelen. Elke school in Nederland, 

maar zeker in Rotterdam heeft te maken met deze wisselingen. Wij gunnen de drie 

vertrekkende college’s dat de nieuwe uitdaging die ze gezocht hebben bewaarheid wordt.

Daarnaast krijgt het onderwijs te maken met een pensioengolf en ook dat zal bij ons op 

school een keer gaan plaatsvinden. Leerkrachten en assistenten bereiken de leeftijd dat 

zij met pensioen mogen.

Het team is nog steeds enthousiast en geeft met veel plezier les op onze school. Helaas 

hebben wij geen invloed op de mogelijkheden die er nu door het tekort aan leraren 

ontstaan. Gelukkig gaan 2 onderwijsassistenten komend cursusjaar starten met de Pabo 

zodat we er op die manier weer leerkrachten bij krijgen. Zij blijven bij ons op school 

werkzaam tijdens hun opleiding. Wij wensen hen veel plezier op de Pabo. Het blijft een 

mooi vak.

Bij onze collega (assistent) mw. L. van Dam is een ernstige ziekte geconstateerd. 

Hiervoor heeft zij een intensieve behandeling nodig.

Zij zal daardoor voorlopig niet op school zijn. Haar vervanging voor groep 1.3 is inmiddels 

geregeld. Wij wensen haar en haar gezin heel veel sterkte de komende tijd.

Veiligheid rondom de school

Er zijn op dit moment op een steeds vroeger tijdstip ouders aanwezig in de voorhal om 

hun kind op te halen. Dit geeft regelmatig een gevoel van onveiligheid bij docenten en 

leerlingen. Wij hebben met de taxichauffeurs afgesproken dat zij op het taxiplein wachten 

tot 15.00 uur om de leerlingen op te halen. 

Dit zouden wij vanaf heden ook met u als ouders af willen spreken. Wij willen graag tot 

15.00 uur lesgeven. Het is dan storend als er in de voorhal ouders met elkaar in gesprek 

zijn. Leerlingen vangen gesprekken op die niet voor hen bestemd zijn. En in verband met 

de veiligheid van de leerlingen willen wij controle houden over de buitendeuren en de 

bezoekers die de school in willen. Wilt u dus buiten het hek of op het taxiplein op uw kind 

wachten. Vanaf 15.00 uur gaan de deuren open en zijn er personeelsleden bij de 

buitendeuren. U bent vanaf dat moment van harte welkom in de voorhal.

18-04-2019

Paasviering

19-04-2019

Start meivakantie

06-05-2019

Start school

06-05-2019
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Incident

Voor de vakantie heeft er een incident plaatsgevonden waar leerlingen van fase 2 A/B en fase 3 A/B bij betrokken waren. Het ging om 

een bericht op Instagram. Leerlingen plaatsen hier buiten schooltijd berichten op die bedreigend kunnen zijn. Dit tast de veiligheid van 

leerlingen aan. Wij hebben contact gezocht met de wijkagent om de veiligheid te waarborgen. De wijkagent komt ook een keer in de

groepen waar dit speelde een voorlichting geven over Social Media.                                                           Aan u als ouders vragen 

wij nogmaals om met uw kind in gesprek te gaan over de gevaren en gevolgen van actief gebruik maken van Social Media. Op school 

worden de telefoons tijdens de schooltijden ingeleverd. Uw kind is hier waarschijnlijk dus buiten de schooluren actief mee bezig. Wij 

rekenen op uw medewerking.

Ouderregie groep

We hebben voor de vakantie afscheid genomen van een ouder omdat haar kind uitstroomt naar werk. 

Wij kunnen nog steeds ouders gebruiken in de ouderregie groep. Wij vergaderen 4 à 5 keer per jaar een uurtje na schooltijd. Voor uw 

kind wordt dan gezorgd. Vindt u het leuk om met ons mee te denken over schoolse zaken geef u dan op bij de directeur of de leerkracht 

van uw kind.

Namens de ouderregie groep wil ik graag alle ouders erop wijzen, dat de ouderregie groep niet een groep ouders is om evt. een klacht

neer te leggen. Hebt u vragen of bent u het ergens niet mee eens ga dan in gesprek met de persoon die het betreft. Mocht u er echt niet 

uitkomen dan kunt u bij de directeur terecht op afspraak. Laten we met elkaar de communicatie open en eerlijk houden. 

Met vriendelijke groet,

Directeur Accent VSO Op Zuid
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Thema leefstijl: samenwerken
Zoals u weet werken wij op VSO Op Zuid met de methode: Leefstijl. Met Leefstijl oefenen leerlingen basisvaardigheden als luisteren, 

met gevoelens omgaan, nee zeggen, assertief zijn en conflicten hanteren. Deze basisvaardigheden zijn gereedschappen waarmee 

leerlingen sterker in hun schoenen komen te staan. 

Na de voorjaarsvakantie zijn we binnen (en buiten) de school bezig met het thema: sterk in samenwerk. De leerlingen ervaren in de 

lessen het belang van hun inbreng in een team. Zij leren inzien dat je veel voor elkaar kunt betekenen als je goed samenwerkt.



Kunst in de school
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Tijdens de kunst- en vrije-tijd-lessen in de carrousel werd er de afgelopen tijd weer veel moois gemaakt. De leerlingen schilderen werken 

die passen bij hun belevingswereld en interesse. U ziet op de foto een leerling die met zijn ouders door Zuid Afrika heeft gereisd en daar 

dieren heeft gefotografeerd. Met behulp van zijn foto’s heeft hij een prachtig dierenschilderij gemaakt. 

We maken toegepaste kunst en kunst met allerlei technieken. Een aantal leerlingen heeft meubels beschilderd, zoals een tafeltje voor 

hun kamer met eigen konijn erop en een kunstzinnige Keith Haring stoel.

We werken ook in opdracht en in samenwerking met andere vakken . Zo schilderde een leerling het nieuwe naambord voor ons 

restaurant: “Eten op zuid”. Er is veel creatief talent op onze school en leerlingen vinden rust en voldoening in het schilderen. Zoals elk 

jaar werken wij ook dit jaar toe naar een schilderijenexpo buiten de school, waar u op een later tijdstip bericht van krijgt.

Stop-motion in de klas
Afgelopen dinsdag 5 februari is de SKVR langs geweest in klas 2.2. In een twee uur durende workshop hebben de leerlingen van een

professionele animator geleerd hoe zij zelf levenloze objecten tot leven kunnen wekken in een animatiefilm. 

Bekende voorbeelden van stop-motion films zijn: Pingu, Buurman & Buurman en Shaun het schaap! De workshop startte met een kort 

stukje geschiedenis en animatietheorie. Wat is een animatie en hoe wordt die gemaakt? In groepjes hebben de leerlingen daarna een 

kort verhaal bedacht waarvan ze vervolgens een stopmotion- animatie moesten maken. De gemaakte filmpjes gingen dezelfde dag nog 

in première. 



De leerlingenraad

Om de 6 weken vindt er een overleg plaats tussen de 

directie en een groep leerlingen. Uit elke groep is er een 

vertegenwoordiger die bij dit overleg zit. Ze leveren 

agenda punten en gaan dan druk met elkaar in gesprek. 

De leerlingen zijn altijd erg enthousiast. 

Wat wordt er dan zoal besproken?

De notulen van de vorige keer. Wat vonden we van de 

kerstviering? Wat kan de volgende keer beter of anders?

De leerlingen willen graag een snackautomaat, dat is te 

ongezond. Dhr. Monseurs maakt lekkere dingen in de keuken 

voor ons. 

De leerlingen hebben aangegeven waar ze graag heen willen 

met schoolreis. 

Mevr. Nachtegaal heeft aangegeven dat er achter de 

schermen al hard wordt gewerkt aan een leuk uitje/schoolreis. 

Deze zal gaan plaatsvinden op dinsdag 25-06-2019. Meer 

informatie over de dag komt een andere keer. 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 14-05-

2019. 

Stage bedrijven bezoeken

Sinds januari bezoeken wij met de groep 1.4. stagebedrijven 

waar we in de toekomst stage kunnen gaan lopen. Dit is fijn, 

want de leerlingen krijgen er dan echt een beeld bij in hun 

hoofd. Zo zijn we naar het isolatiebedrijf van Waas geweest in 

Barendrecht. We zagen daar dat je moet kunnen naaien met 

een machine en hoe je het isolatiemateriaal in de stof moest 

stoppen. De stof wordt gemaakt om over buizen te passen, 

zodat de warmte niet verloren gaat maar in de buis blijft. Die 

buizen zijn in schepen of zorginstellingen. Zo besparen ze dus 

energie door het isolatiemateriaal.

We zijn naar het Robedrijf geweest in Capelle aan de IJssel. 

Eigenlijk is dat de “oude” sociale werkplaats. In dat bedrijf zijn 

heel veel mogelijkheden voor onze leerlingen. Inpakken, 

naaien, schroeven aandraaien, heftruck rijden, werken met 

elektriciteit, kopiëren, horeca, schoonmaken, enz. enz. Heel 

divers. Als een leerling komt stage lopen wordt er altijd en 

overal op dezelfde manier gestart. Het bedrijf zelf kijkt naar de 

mogelijkheden van de stageloper. Ook motorisch gezien wordt 

er gekeken wat iemand kan, zittend werk, of juist afwisselend 

of alleen staand enz. De rondleiding duurde ruim een uur. De 

leerlingen waren moe en onder de indruk na afloop van het 

bezoek. 

Ook hebben we de Sligro bezocht. (Slippens groothandel 

betekent dat). Dat is eigenlijk een grote supermarkt waar ze 

ook Fifo vullen, pompwagens hebben, kartonnen verpakkingen 

klein vouwen enz. De leerlingen die bij de Jumbo stage lopen, 

herkenden veel van alle vaktaal die daar gebruikt werd. Leuk 

om te zien, dat juf Agaath dit goed heeft aangeleerd.  Na 

afloop kregen we een grote zak gevulde paaseieren mee voor 

in de groep!
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Nieuws vanuit het Stagekantoor.

Inmiddels zijn er al 35 leerlingen die externe stage lopen, geweldig voor deze jongelui.

Gelukkig komen er steeds meer bedrijven bij die met onze leerlingen willen werken: AH, Dirk van de Broek (Capelle aan den 

IJssel) en Brasserie op Zuid versterken ons bestand aan stagegevers.

Een leerling uit fase 2 gaat 2 dagen stage lopen in de keuken van Brasserie op Zuid. Hij is hier gestart op 13 februari 2019. Een hele 

uitdaging want het is een bedrijf waar het echt druk is.

Een andere leerling uit fase 2 is met ingang van 11 februari 2019 in Capelle gaan stage lopen. Ook voor deze leerling is het de eerste 

keer, dus spannend.

Het isolatiebedrijf Econtras te Barendrecht heeft dit jaar al 2 keer een bezoek gehad van leerlingen van onze school. Onze leerlingen 

hadden de uitnodiging om eens te komen kijken bij een stagebedrijf waar een leerling van school stage loopt. De bedoeling was om te 

laten zien dat binnen de sector Techniek ook voor onze leerlingen mogelijkheden zijn. De bedrijfsleider heeft uitgelegd voor welke 

bedrijven ze werken en welke producten zij maken. Het was een leuke excursie.

Scapino Keizerswaard mag tegenwoordig ook tot de stagebedrijven gerekend worden. Een dame uit fase 2, die eerst bij de Wibra werkte 

heeft haar stageplekje geruild voor Scapino. Vanuit Scapino kregen wij de indruk dat zij een goede basis van werknemersvaardigheden 

mee heeft gekregen vanuit haar vorige stageplekje bij de Wibra.

Een andere dame uit fase 2 is gestart bij de Albert Heijn in Ridderkerk, een locatie die inmiddels al twee oud-leerlingen sinds een paar 

jaar in dienst heeft. Op donderdag en vrijdag loopt zij stage. Het grote voordeel voor haar is de afstand van huis naar stage.

Het stagekantoor is bezig met het afstemmen van diverse afspraken. Zo wordt er een jaarschema gemaakt waarin ouders/leerlingen en 

docenten kunnen zien welke acties genomen worden. Acties die vermeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

Wanneer starten de diverse oriëntatie-branches.

Wanneer worden de formulieren met voorkeursvakken verstrekt en ingeleverd. Etc.. 

Reden om dit te doen is duidelijkheid verschaffen in een wereld die stage heet.



Afgelopen maandag 22 januari 2019 hadden wij onze open dag. Dit was onze eerste open dag met onze nieuwe naam. Het 

was een groot feest.

In de hal stond een grote boog met ballonnen, in het restaurant stonden ballonnen op tafel. Er was taart met thee of koffie. We 

konden niet wachten om de aanmelders van onze open dag te ontvangen. 

We hadden een kleine carrousel uitgezet die deze leerlingen konden volgen. Er werd bij techniek een leuk spel gemaakt van hout. 

Bij groen een mooi bloemstukje. Bij schoonmaak werden de gevaren en de iconen op de schoonmaakflessen besproken. Bij CT in 

de keuken mochten ze hun eigen lunch maken. Een heerlijke pizza. 

De ouders kregen bij mevr. E. Nagtegaal en  mevr. J. Brussaard een korte presentatie over hoe onze school werkt. Daar konden 

ook allerlei vragen gesteld worden. Aan het einde van de ochtend konden de ouders nog een kopje thee of koffie krijgen. 

De leerlingen hebben een hele leuke ochtend gehad. Ze gingen allemaal heel enthousiast naar huis. Ze mochten hun 

zelfgemaakte spel en bloemstuk mee naar huis nemen, ook kregen ze nog een goodiebag mee. 
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De Open dag
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