
Agenda
Nieuwe directeur:

Per 1 maart 2019 heeft VSO Op Noord een nieuwe vestigingsdirecteur. Na een 
sollicitatieprocedure is met instemming van personeel en de MR Dick Everts 
voorgedragen aan de bestuurders van CVO. 
Ik zal mij nogmaals even voorstellen. Zelf ben ik al 8 maanden betrokken als 
directielid van deze fijne en goede school. Ik heb de nodige ervaring als 
directeur bij verschillende scholen in den lande.  Ik ga samen met mijn team 
heel hard mijn best doen om van deze goede school een nog betere school te 
maken. Het is belangrijk dat alle leerlingen met veel plezier naar school te 
komen. Ik ben trots op de school en op de resultaten, die we boeken met de 
leerlingen. 

Leerlingen:

We zijn met het team heel hard bezig om al na te denken over het volgende 
schooljaar. Wat echt heel fijn is, is dat al 12 leerlingen zich hebben 
ingeschreven. De verwachting is dat er meer dan voldoende leerlingen zich 
inschrijven voor volgende schooljaar. Ongeveer 9 leerlingen zullen de school 
gaan verlaten.

Leerling tevredenheidsonderzoek:

Wat ook fijn is om te melden is, dat de leerlingen tevreden zijn over het 
onderwijs, docenten en de veiligheid. Uit tevredenheidsonderzoek blijkt dat de 
leerlingen de school beter waarderen dan een jaar geleden.

Personeel:

Wat betreft het personeel kan ik u melden dat Mw. Krak al een tijd afwezig is. 
De lessen worden momenteel waargenomen door Mw. Harwig. Ik kan u ook 
melden, dat Mw. Wijnties per 1 augustus 2019 voor vier dagen de nieuwe IB-er 
is op VSO Op Noord. Ze zal per 1 juni 2019 starten met 1 dag in de week. Voor 
het volgende schooljaar zal de school ziektevervangers proberen te werven en 
zal het bevallingsverlof van Mw. Brans en Mw. Schravesande ingevuld moeten 
worden. 

Datum
15 april Sportdag

Datum
18 april Paasviering 

Datum
19 april Goede Vrijdag
Leerlingen zijn vrij

Datum
22 april  t/m 3 mei Meivakantie

Datum
9 Mei Voetbaltoernooi

Datum
21 mei Schoolreis naar de 
Efteling van 09.00 tot 18.30 uur

Datum
30 mei Hemelvaartsdag
30 t/m 31 mei Leerlingen zijn vrij

Datum
10 juni 2e Pinksterdag 
Leerlingen zijn vrij

De volledige agenda kunt u 
vinden op:
www.accent-vso.nl

Nummer 01/ schooljaar 2018-2019

MND
2019 

http://www.accent-vso.nl/


Ouderbijdrage en nieuw 
rekeningnummer

Indien u het ouderfonds nog niet betaald heeft, wilt u dit 
dan zo spoedig mogelijk doen?

U kunt het bedrag van € 50 overmaken op het 
bankrekeningnummer van de school.

Let op andere bankgegevens!!!

T.a.v. CVO Accent-Bureau

NL90 INGB 0004 2134 38

Vergeet niet de naam van uw kind/pupil te vermelden

Schoolreis 2019 naar de 
Efteling
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Op het volgende blad kunt u alle informatie nog eens vinden 

over onze schoolreis op 21 mei.
Leest u het even goed door!



Schoolreis 2019 naar de Efteling 

Datum:     Dinsdag 21 Mei 2019

Vertrek:  Wij zullen rond 09.00 van school vertrekken. Uw zoon/dochter/pupil

kan die ochtend dus gewoon met de taxi naar school.

Aankomst school: Omstreeks  18.30 uur, er rijden die dag GEEN taxi’s. 

U haalt uw eigen zoon/dochter/pupil op.

Houd onze Facebook pagina in de gaten, hierop zullen we u op de hoogte houden (Accent 
VSO Op Noord)

Kosten:  €30 (Vervoer/entree/patat)

Graag ontvangen wij dit bedrag voor 1 mei 2019 op : 

Naam: CVO Accent-Bureau

Rekening nummer: NL90 INGB 0004 2134 38

Mededelingen: VSO Op Noord + naam van uw zoon/dochter pupil

Telefoonnummer: Controleert u a.u.b. of de leerkracht een telefoonnummer van u heeft, waar wij u op kunnen 
bereiken mocht dit nodig zijn.  

Lunch: Graag een eigen lunchpakket/drinken meenemen

TIP: Geef een flesje water/bidon mee, deze kunnen de leerlingen steeds                             
vullen.

Algemeen:  -Waardevolle spullen a.u.b.  thuis laten! (Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade.)             

-Het wordt een dag van veel wandelen. Graag goede stevige schoenen aan!

-Voor dringende zaken kunt u deze dag gewoon contact opnemen met   school 
(telefoonnummer: 0102857828)

-Zakgeld meenemen mag, echter hier zijn wij als team ook hier niet verantwoordelijk voor!
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Groep 2C
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Algemene informatie over de interne stages van groep 2C

Binnen dit uitstroomprofiel is er een verdeling in twee richtingen. De eerste richting is belevingsgerichte dagbesteding. 
Leerlingen binnen deze richting stromen uit naar een vorm van dagbesteding, waar activiteiten gericht zijn op de beleving. 
De tweede richting is taakgerichte of arbeidsmatige dagbesteding. De activiteiten zijn gericht op het uitvoeren van vooraf 
opgelegde taken, welke de leerling tot uitvoering moeten brengen. 

In de huidige maatschappij wordt verwacht, dat leerlingen met een beperking participeren. Participeren betekent letterlijk, 
dat zij meedoen. Om mee te doen in een werksituatie, worden er werknemersvaardigheden verwacht. Een specifieke 
vaardigheid is, dat de leerling zich kan gedragen in een andere situatie. Een doel bij deze vaardigheid is het aanspreken 
van een ander. Dit is een van de vele doelen waar de leerlingen aan werken tijdens hun stages binnen het C-Profiel. Het 
doel is de leerlingen een voorbereiding te bieden op eventueel arbeidsmatige dagbesteding  in de toekomst. Zoals 
hierboven al aangegeven leren de leerlingen tijdens de stage zich te gedragen in een andere situatie dan de school, 
maken kennis met nieuwe opdrachten, gaan om met bezoekers die in bijvoorbeeld de speeltuin aanwezig zijn en leren om 
hulp te vragen.

Stage Torteltuin
Op dinsdag werken wij in speeltuin 
De Torteltuin. Hier gaan wij met de hele 
groep heen. Daarnaast gaan er twee 
leerlingen uit een andere groep met een 
toelaatbaarheid-hoog verklaring (TLV-
hoog) mee. Deze leerlingen hebben 
behoefte aan individuele begeleiding 
tijdens de uitvoering van 
werkzaamheden. Tijdens de stage in De 
Torteltuin voeren wij groen-
werkzaamheden uit. Hierbij valt te denken 
aan gras maaien, onkruid wieden, hekken 
plaatsen en onderhouden etc. 
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Stadzicht is een verzorgings-/verpleeghuis voor 
ouderen met dementie.
De leerlingen zijn werkzaam op de begane grond en 
verrichten schoonmaakwerkzaamheden in het 
restaurant, in het winkeltje, in het café en op het terras 
buiten. Ook maken ze de spelmaterialen, die de 
bewegingstherapeut gebruikt , schoon (dit zijn hoepels, 
ballen, knotsen, ringen, enz.).
Er gaan steeds 4 leerlingen mee uit de klassen 1C en 
2C.
Voor de mensen van Stadzicht, personeel en 
bewoners, zijn onze leerlingen vertrouwd. Ze horen er 
helemaal bij en we merken dat we welkom zijn. 
Regelmatig komt er een bewoner naar één van de 
leerlingen toe voor een praatje.
Dit is voor hen ook een leermoment, hoe geef je 
antwoord, beleefd zijn, enz.

Dinsdag Stadszicht stage: begeleiding Rawana

Stadzicht stage

Stage Kringloop

Er komen iedere donderdag zes leerlingen naar de Kringloop in 
Krimpen aan den IJssel. Twee leerlingen zijn verantwoordelijk 
voor de kleding. Twee leerlingen zijn verantwoordelijk voor het 
elektrisch speelgoed en twee andere leerlingen sorteren 
puzzels en ander speelgoed. Om de leerlingen zoveel mogelijk 
zelfstandig te laten werken is er bij de Kringloop in Krimpen aan 
den IJssel gestart met een pictogrammen systeem bij de 
kleding. De dames, die de kleding sorteren, hangen de kleding 
aan rekken met bijvoorbeeld een pictogram van een 
meisjesbroek. De leerlingen rijden deze rekken de winkel in en 
hangen de juiste kledingstukken bij herkenbare pictogrammen. 
De kledinggroep is ook verantwoordelijk voor de babybakken. 
Hier hebben zij de taak om de gesorteerde jongens - en meiden 
babykleding in de juiste bakken te sorteren. Rond 14:00 uur 
start deze groep met het stofzuigen van de kledingafdeling. 

De groep van het elektrische speelgoed is verantwoordelijk voor 
de reparatie van het speelgoed. Dit betekent dat zij oude 
batterijen verwisselen voor nieuwe. Hierna kunnen zij testen of 
het apparaat werkt. Als het apparaat werkt gaan de batterijen 
eruit en komt er een sticker op het apparaat, dat is 
goedgekeurd. 

De puzzelgroep controleert alle binnengebrachte puzzels. Als 
de puzzels compleet zijn, dan gaan zij terug in de doos en wordt 
de doos dichtgeplakt. Vervolgens wordt er een prijs bepaald en 
gaan de puzzels de winkel in.

De leerlingen worden vanaf huis naar de Kringloopwinkel 
gebracht en gehaald met taxi’s. 
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Dinsdag Stadszicht stage: begeleiding Rawana

Stage kinderboerderij de Wilgenhof

Op vrijdag werken er twee leerlingen op de kinderboerderij. We verzorgen de 
konijnen, de cavia's en de kippen. De taken die we uitvoeren zijn: schoon 
water geven aan de dieren, voer en hooi pakken van de juiste plek en hooi aan 
de dieren geven. De materialen waar het water voor de dieren in zit maken we 
schoon met een sopje. Hiervoor leren de leerlingen een sopje te maken. Met 
water spoelen we de watersystemen af en daarna schoon water erin. We 
vegen de paden om de boerderij heen schoon en vegen de blaadjes, het zand 
of de poep weg. Elk kippen- en konijnenhok zit op slot met een slotje en we 
leren hoe het slotje open en dicht moet. Als laatste taak gaan we de eieren 
rapen. 

Dit vinden de leerlingen altijd leuk om te doen! Als er nog tijd over is gaan we 
vegen of de was opvouwen. Als de leerlingen een beetje gewend zijn aan de 
vaste taken, krijgen we er een nieuwe taak bij. Bijvoorbeeld het caviahok 
uitmesten. Dit is best een lastige taak, maar met hulp pakken de leerlingen de 
taken best gauw op. Tijdens deze stage kunnen de leerlingen veel leren. De 
omgang met dieren, maar ook de omgang met collega’s en bezoekers. En we 
leren samenwerken. Het is bijzonder om te ervaren, dat een leerling aan het 
begin van de stage bang is voor bepaalde dieren, maar in de loop van de 
stage minder bang of zelfs helemaal niet meer bang is voor die dieren. De 
meeste leerlingen genieten van deze stage en vinden het heerlijk om op de 
boerderij rond te lopen en te werken. 



Groep: 1C
Elke donderdagmiddag staat “milieudienst” op het 
rooster. Met een aantal leerlingen zijn we in het park te 
vinden, uitgerust met handschoenen, afvalgrijpers en 
afvalzakken. We ruimen al het afval op. 

De leerlingen zijn zo goed bezig met afval prikken, dat 
we elke week een volle zak bij elkaar krijgen. Twee 
weken geleden hebben we zelfs een mooie zonnebril 
gevonden. Deze hebben we op school verloot en heeft 
een nieuwe eigenaar gevonden.

Tijdens de milieudienst ruimen we niet alleen maar afval 
op, maar leren gelijk ook de namen van bloemen, 
struiken en bomen. In de lente is namelijk heel veel te 
zien in het park!

Groep: 2B
In 2B is ook de lente aangebroken en daarom gaan wij 
vanaf 9 april naar de schooltuin. Hier leren de leerlingen 
dat een (school)tuin een levend geheel is waar  
beestjes en planten met elkaar samenwerken om 
voedsel te laten groeien.  Wat wij over een tijdje gaan 
oogsten mogen de leerlingen mee naar huis nemen. 
Meer biologisch kan niet!

Ook gaan wij een logboek bijhouden van een nog te 
kiezen vogel. Wij gaan het nest  van deze vogel 
gedurende een aantal weken via een live webcam 
observeren om te zien wanneer er eieren worden 
gelegd, wanneer deze uitkomen en wanneer de jongen 
uitvliegen. 

Bij dit mooie lenteweer zullen wij nu sowieso vaker naar 
buiten trekken om daar te leren. Zo gaan we op zoek 
naar dingen uit de natuur in het Engels, kunnen 
gymlessen buiten worden gegeven en gaan wij voor 
vrijetijdsbesteding buiten sporten of een spel met elkaar 
doen.
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Groep 1A/B
SKVR uitstapje ‘Het Meespeelorkest’:

Dinsdag, de eerste dag na de vakantie, stond er gelijk een activiteit op het rooster, namelijk op bezoek bij de SKVR in 
de stad voor de workshop ‘Het meespeelorkest’. Vooraf hebben we er lessen over gehad en een aantal liedjes 
aangeleerd, zodat we goed voorbereid waren.
We gingen samen met klas 2B en een luxe touringcar bracht ons er heen.
Daar aangekomen werden we verwelkomd en naar een ruimte gebracht, waar al een mini-orkestje voor ons klaar 
stond. Het eerste deel van de workshop kregen we uitleg over de verschillende instrumenten en hoe ze klinken, zoals 
een contrabas, een klarinet, een viool, een dwarsfluit en de drums. We mochten meezingen met de rap, die we al 
geleerd hadden en ondertussen kwamen de verschillende instrumenten aan bod. Een hele leuke manier om leerlingen 
bekend te maken met instrumenten.

Na al dat zingen was er even tijd voor een korte pauze, waarin we even onze kelen konden smeren en wat fruit 
konden eten. Na de pauze mochten we zelf aan de slag met een instrument. De klassen werden opgedeeld en iedere 
muzikant nam een groepje mee om met een instrument te oefenen.
Onze klas mocht met Jaap mee, de klarinetmuzikant. De groep was eigenlijk net te groot en daarom mocht 
Shuvensley met het drumgroepje meedoen wat hij helemaal niet erg vond, aangezien daar ook kinderen van SO De 
Regenboog in zaten die hij nog kende.

Iedereen kreeg een klarinet in handen en Jaap legde uit hoe je moest blazen, niet te hard want dan hoor je een hele 
schelle toon, maar ook niet te zacht want dan komt er geen geluid uit. Nou, dat was nog best moeilijk😉😉. Jaap leerde 
ons blazen op een bepaald ritme, we hoefden gelukkig geen kleppen te bedienen…na een hoop getoeter ging het 
zowaar aardig klinken, heel knap van Jaap en natuurlijk van de oefenaars!
Na een kwartiertje was het tijd voor het slotorkest en werden alle groepjes in orkestopstelling neergezet. En toen…..de 
uitvoering. Iedereen deed echt z’n best om in de maat te blijven en het klonk echt geweldig!!
Een pluim voor alle orkestleden want het valt niet mee om voor het eerst op een nieuw instrument te spelen en dan 
ook nog in de maat, heel knap!!
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Groep: 3A/B
Net als eerdere jaren heeft onze klas meegedaan met een bijzonder project in het kader van burgerschap en sociaal 
gedrag.
Het heet: “Jij hoort bij ons in de klas”.
In de Tweede Wereldoorlog zijn ook uit Rotterdam vele Joodse mensen weggevoerd naar de vernietigingskampen. 
Daar waren minstens 686 kinderen van 0 tot 12 jaar bij .
Voor deze kinderen is een monument opgericht aan de Stieltjesstraat. 

Ook in de buurt van onze school woonden deze kinderen. 
We hebben de huizen van een paar kinderen opgezocht. 
De kinderen, die hier woonden, zijn afgevoerd en vermoord 
bijvoorbeeld in Auschwitz of Sobibor. 
De enige reden was dat ze Joods waren. We houden de geschiedenis levend.

Maar het is niet alleen geschiedenis, want vandaag de dag is er ook nog genoeg aan de hand.
Dus zullen we een link trekken naar vandaag: wat is discriminatie? Heb jij daar wel eens last van gehad? ( ja, zeker 
wel!)  Wat is respect?  Hoe doe jij dat zelf?

• We gingen naar de Breepleinkerk. We kregen daar een rondleiding en hoorden hoe daar mensen ondergedoken 
hebben gezeten achter het orgel. Dat is heel indrukwekkend. 
• We zijn naar het monument gegaan, dat voor de kinderen is opgericht en hebben daar bloemen gelegd bij de namen 
van “onze” kinderen.
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Wat we concreet zijn gaan  doen:
• We zijn op zoek gegaan naar de geschiedenis van 
deze kinderen. Een leerling werd gekoppeld aan een 
kind. 
• We gingen naar de adressen waar deze kinderen 
gewoond hebben. We maakten daar een foto. 
• We zochten Stolpersteinen. Die zijn o.a. te vinden aan 
de Straatweg bij nummer 68. 

Daarnaast is er aandacht  voor de Joodse godsdienst en geschiedenis 
en zullen we een uitgebreide gastles krijgen van Joodse mensen, 
die veel voorwerpen ons zullen laten zien. 
En.. we hebben Joodse lekkernijen gemaakt en gegeten. 



AT STAGE
Bij AT (ArbeidsTraining) voeren wij allerlei soorten taken 
uit: van makkelijk tot moeilijk, van geordend tot wat 
lossere opdrachten. Denk aan kopiëren, lamineren, 
versnipperen, sorteren, perforeren. Waar we bij AT 
vooral aan werken zijn de vaardigheden als werknemer. 
Bijvoorbeeld: hoe klop ik aan, kan ik 10 minuten 
zelfstandig werken aan een taak, kom ik op tijd, ben ik 
beleefd en kan ik om hulp vragen bij problemen. 
Dit bieden wij allemaal aan op het niveau van de 
leerling!

Hieronder wat voorbeelden:

Stage Groen
Het wordt weer mooier weer dus het is goed toeven bij 
stage Groen.
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Stage Horeca
We zijn weer volop bezig met diversen soorten stages in de Horeca zowel intern als extern. 

Hieronder wat voorbeelden van La Place, het Hout- en Meubileringscollege, Accent Capelle, Laurens Liduina, 
De Heerlijkheid van Ouderkerk en natuurlijk op school.

De leerlingen zijn graag bezig in de keuken!
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SCHOOLFEEST
Ons jaarlijks schoolfeest was weer een groot, heel groot 
succes. Dit jaar voor het eerst niet op school maar bij 
onze buren van Café ‘t Halve Maatje. Wat hebben de 
leerlingen het leuk gehad. Henk, de eigenaar van 
’t Halve Maatje, heeft vrijblijvend gezorgd voor de ruimte, 
de DJ en de bittergarnituur. 

We zijn daar heel erg blij mee en hopen dat het 
volgende jaar weer zo’n succes zal worden. 

Zoekt u nog een lekker adres voor spareribs dan moet u 
zeker hier heen gaan (www.cafe.hethalvemaatje.nl).

De lekkerste die wij ooit gegeten hebben!

FACEBOOK
Wist u dat wij ook te volgen zijn op Facebook. Like ons 
en volg ons (accent vso op noord) op de voet met 
allerlei leuk nieuws!

We hebben nu 133 likes maar we gaan natuurlijk voor 
de 150 !
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Accent VSO op Noord vaart mee met Plons
Stichting Plons heeft als doel het samenbrengen van mensen met én zonder beperking in een zeilboot om op deze 
manier hen een zinvolle vrijetijdsbeleving te bezorgen. Plezier en gevoel van eigenwaarde.
Samen plezier maken op het water staat voorop bij Plons. Maar Plons stimuleert de leerlingen ook om hun 
mogelijkheden te ontdekken. De één geeft het vasthouden van een helmstok of een lijn al het gevoel een aardige 
kapitein te zijn. Met de ander kunnen we een stapje verder gaan. In beide gevallen vergroten de deelnemers hun gevoel 
van eigenwaarde. En dat weten ze zichtbaar (en hoorbaar) te waarderen. De leerlingen zullen begeleid worden door 
ervaren instructeurs met ruime ervaring in de zeilsport.

Na de meivakantie zullen de zeillessen van start gaan.



Accent VSO Op Noord
Erasmussingel 120
3051 XT Rotterdam 
Tel: 010 – 285 78 28

vso-opnoord@cvoaccent.nl

mailto:vso-opnoord@cvoaccent.nl
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