
Agenda
De eerste week na de meivakantie

Hopelijk hebt u met uw gezin genoten van een fijne meivakantie! Deze 

week zijn wij weer begonnen met uw kinderen aan de laatste periode 

van schooljaar 2018-2019. In deze laatste periode gaan we o.a. op 

schoolreis, is er een disco, is er nog een ouderavond, nemen we 

afscheid van de vertrekkende leerlingen en is de afronding van het jaar. 

In deze periode hebben we nog twee lange weekenden (Hemelvaart 30 

mei t/m2 juni en tweede Pinksterdag 10 juni).

Verder wil ik u erop wijzen dat onze sportdag gehouden wordt op 29 mei 

en niet op 6 juni. De sportdag wordt verzorgd door de gymdocent en de 

stagiaires. Voor de organisatie moesten wij uitwijken naar een andere 

datum. U ontvangt hierover nog verdere informatie. 

CVO Accent

We zijn nu een aantal maanden bij het bestuur van CVO afdeling 

Accent. We moesten nog even wennen aan de nieuwe organisatie. 

Stapje voor stapje gaat dat steeds beter. Dit houdt in dat er 

gezamenlijke afspraken zijn binnen Accent waar het VSO zich nu ook 

aan moet houden. We kunnen geen zaken op eigen wijze meer regelen. 

Dat is ook weleens wachten op besluiten of meer overleggen met de 

andere scholen. Maar we zijn zeker op weg om er een mooie 

samenwerking van te maken.

Communicatie

We doen ons best wat betreft de communicatie, maar het kan altijd 

beter. Daar zijn we ons zeker bewust van. 

Vorig jaar is als experiment in sommige groepen de Class Dojo

ingevoerd. De Class Dojo verbindt leraren met leerlingen en ouders om 

een klasgemeenschap op te zetten. Op dit moment wordt het door 

sommige leerkrachten nog gebruikt om met u te communiceren. Om 

één lijn in de school te creëren, willen wij een gemeenschappelijk 

communicatiemiddel invoeren. Wij hebben onderzoek gedaan naar 

Social Schools. Social Schools heeft een app waarmee u rechtstreeks 

contact heeft met de leerkracht en de school. U kunt met Social Schools 

ook communiceren via de computer. Het is gebleken dat uw kinderen 

niet altijd de schriftelijke post mee naar huis nemen. 
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Dit willen wij in de toekomst voorkomen door de post voortaan te mailen of te communiceren via Social

Schools. Uiteraard zullen er wat spelregels worden afgesproken over het gebruik ervan. Op dit moment doet 

Accent ook een onderzoek naar een communicatiemiddel. Het is de bedoeling dat het VSO hetzelfde systeem 

gaat gebruiken. Het ziet er naar uit dat Accent gaat kiezen voor Social Schools. Wij wachten nog even op een 

definitief besluit van Accent. Ouders die geen computer of smartphone hebben, zullen de post via hun kind 

blijven ontvangen.

Het Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Het OPP heeft een nieuw format in de huisstijl van Accent. Het is aangepast en uitgebreid in samenwerking 

met de stuurgroep van Accent. Het komende schooljaar gaan we het nieuwe OPP gebruiken. In het OPP wordt 

de ontwikkeling van uw kind bijgehouden en kunt u hierover in gesprek met de leerkracht.

Schoolreis

10 mei heeft u een brief ontvangen over de schoolreis naar Hoek van Holland. Hierin wordt gevraagd of u voor 

29 mei wil reageren als u bezwaar heeft dat uw kind meegaat. Mocht uw kind niet meegaan op schoolreis dan 

wordt uw kind op die dag op school verwacht. Wij zorgen er voor dat uw kind wordt opgevangen. De brief staat 

ook op onze website.

Met vriendelijke groet,

Directeur Accent VSO Op Zuid
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De week van het geld
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Op 25 maart begon de week van het geld. Wij van klas 1.1 hadden het geluk dat een van onze vaders 

werkzaam is bij de ABN AMRO bank en een geldrekenles kwam geven.

Het was een leuke quiz waar we in twee teams probeerden zoveel mogelijk geldvragen goed te hebben.

Het winnende team kreeg geld in de vorm van een gum. 

We vonden de les enorm leuk en aan het einde van de les kreeg iedereen een spaarpot om zelf thuis te 

sparen.

Volgt u ons al op Facebook? 

Onze naam op Facebook is Accent VSO Op Zuid. 



Even voorstellen

Mijn naam is Lisette Knol en ik werk sinds begin 

januari als schoolmaatschappelijk werker op VSO 

op Zuid, het is daarom hoog tijd om mezelf even 

voor te stellen. 

Ik ben 22 jaar, opgegroeid in Lelystad en woon nu 

in een kamer in Krimpen a/d IJssel. In de 

weekenden ben ik vaak bij mijn vriend te vinden 

en doordeweeks vind ik het heerlijk om even een 

boek te lezen, film te kijken, lekker te sporten of af 

te spreken met vrienden. Een half jaar geleden 

heb ik mijn studie Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening afgerond.

Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik 

onder andere ouders en kinderen. Als ouder kunt u 

bij mij met diverse vragen terecht: van het 

aanvragen van dubbele kinderbijslag tot aan 

vragen over de opvoeding, geen enkele vraag is te 

gek! Samen kijken we dan of ik iets voor u kan 

betekenen of dat externe hulp beter aansluit. Als 

leerling kun je bij mij terecht als het even niet zo 

lekker met je gaat en je wilt even praten of als je 

graag wilt sporten maar niet zo goed weet wat je 

leuk vindt. Elke maandagochtend ben ik aanwezig 

op de school en de verdere week ben ik 

telefonisch of per mail te bereiken.

Stagekantoor

Beste ouders,

Voordat een leerling stage gaat lopen krijgen zij 

een stagecontract en een stagemap mee naar 

huis, vaak zien we zowel de stagemap als het 

stagecontract niet of niet ondertekent terug. Graag 

wil het stagekantoor hiervoor uw aandacht vragen 

om ons daarbij te helpen. Wilt u, uw zoon of 

dochter eraan herinneren dat zij dit moeten laten 

ondertekenen thuis en op stage. Zodra dat gedaan 

is moet dit weer mee naar school genomen 

worden. 
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Nationale boomfeestdag

Op woensdag 13 maart heeft onze school meegedaan met de nationale boomfeestdag 2019 met als 

thema: “voor ieder kind een boom”.

In de ochtend zijn we met een busje van de gemeente Rotterdam naar de Rekerdijk gereden, in de wijk 

Groot IJsselmonde, om 3 berkenbomen te planten. Het planten van de bomen werd feestelijk geopend 

door Ingeborg Berger, programmamanager van Rotterdam Circulair. 

De bomen stonden al op de goede plek, maar er moest nog wel aarde bij geschept worden. Een mooie 

taak voor onze leerlingen. Daarna hebben de leerlingen wormen aan de voet van de bomen gezet, wat 

helpt om de bodem luchtig te houden. 

Er is gekozen voor berkenbomen, omdat de gemeente Rotterdam de takken van deze bomen gebruiken 

voor bezems. Verderop in het parkje worden de versleten takkenbezems weer gebruikt voor een natuurlijke 

haag. Dit past in het plan van Rotterdam Circulair  waarin het streven is om Rotterdam in de toekomst 

geheel  afvalvrij te maken. Hier kunt u meer over lezen op : https://rotterdamcirculair.nl/over-ons/

De leerlingen hebben een leuke en leerzame ochtend gehad, het was gelukkig droog en ze zijn naar huis 

gegaan met een bewijs van deelname aan de nationale boomfeestdag 2019. Het bewijs dat onze 

leerlingen deze klus hebben geklaard staat ook met een bordje bij de bomen. 
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Paasviering

Wereldwijd herdenken Christenen hoe Jezus, gestorven aan het kruis, de dood overwint. Het is het feest 

van de overwinning van gerechtigheid op onrecht, van goed op kwaad, van liefde op haat. Pasen is een 

feest van bemoediging en hoop. Vandaar dat het thema van onze Paasviering dit jaar ‘Licht overwint’ was. 

Zeven leerlingen hebben de start van de Paasviering verzorgd. Zij hadden allemaal een grote zon in 

handen die gemaakt waren tijdens de kunstlessen. Daarnaast zijn er onder begeleiding van meester 

Paulo liedjes gezongen en is het Paasverhaal door juf Natasja verteld. We kregen zelfs een extra 

optreden van een leerlinge uit 2D. Zij liet ons een echte Paasrap horen!

Na de gezamenlijke opening hebben verschillende klassen buiten op het plein gezocht naar paaseitjes. 

Op Witte Donderdag wordt Het Laatste Avondmaal van Christus met zijn apostelen herdacht. Omdat onze 

viering viel op Witte Donderdag hebben wij dit ook herdacht in de vorm van een Paaslunch. Hierbij heeft 

meester Eric-Jan samen met een aantal leerlingen een heerlijke lunch verzorgd die de leerlingen in eigen 

klas hebben genuttigd. ’s Middags hebben alle klassen er een leuke middag van gemaakt met voetbal in 

de gymzaal, film, spelletjes en dans. 

Wij kijken terug op een geslaagde Paasviering! 
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