
Agenda 

Enquête, Ouders VSO 2018-2019 
Er hebben 18 ouders gereageerd  met betrekking tot de oudertevredenheidsenquête. 

Gemiddeld geven de ouders de school een 7.2. Ik wil de ouders danken voor de genomen 

moeite. De school verplicht zich tot het nemen van acties hierover.  

Sterke punten: 

- Leerlingenzorg 

- Veiligheid 

- Ziektevervanging 

-     Sfeer in de school 

Verbeterpunten 

- Inrichting schoolgebouw 

- Doorstroom regulier onderwijs 

- Alle medewerkers hanteren dezelfde schoolregels 

Na de zomer vakantie zal de directie van Accent VSO Op Noord met de MR van de school 

de resultaten bespreken en zullen  de volledige resultaten van de ouderenquête openbaar 

worden.  

 
Personeel 
In schooljaar 2019-2020 zijn er in de eerste maanden de nodige personeelswisselingen: 

Mw. K. Brans en Mw. B. Schravesande zullen wegens zwangerschapsverlof tot januari 2020 

niet aanwezig zijn op Accent VSO Op Noord.  

Mw. W. v.d. Wulp zal per november 2019 met zwangerschapsverlof gaan.  

De directie heeft een aantal tijdelijke docenten aangenomen, zodat de kwaliteit en de 

continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijft: 

- Mw. M. Harwig 

- De heer A. Kind 

-    Mw. L. Hassebroek  

Voor het volgende schooljaar is de volgende indeling: 

Leerjaar 1.1 mevr. A. Maas 

Leerjaar 1.2 mevr. M. Harwig 

Leerjaar 2-3 mevr. W. v.d. Wulp (tot november 2019) 

Leerjaar 3-4 mevr. L. Hassebroek 

Leerjaar 5-6 mevr. H. Zwijnenburg 

 

Datum 18 juli  

Uitje naar het strand van Hoek van 

Holland 

 

Datum: 19 juli 

School uit om 12.30 u. 

Start zomervakantie 

 

Datum: 2 september 

Start schooljaar 2019-2020 

 

Datum: 16 september 

Startfeest 

 

Datum: 1 oktober 

Informatieavond  en gesprekken met 

de mentoren 

 

Datum 7 oktober  

Schoolfotograaf 

 

Datum: 10 oktober 

Studiedag  

 

Datum 19 t/m 27 oktober 

Herfstvakantie 

 

Datum: 28 oktober 

Studiedag 

 

Datum: 31 oktober 

Opening restaurant  

 

De volledige agenda kunt u vinden 

op: www.accent-vso.nl  
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Even voorstellen… 
 
Intern Begeleider – Anouk Wijnties 

Beste ouders/verzorgers, graag wil ik mij aan u voorstellen:  

Mijn naam is Anouk Wijnties en in het nieuwe schooljaar zal ik op Accent VSO Op Noord werkzaam zijn als Intern Begeleider. Sinds 

1 juni j.l. draai ik elke week al een dag mee, na de zomervakantie zal ik vier dagen werkzaam zijn op school: maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag.  

Mijn ervaring heb ik de afgelopen 25 jaar met name mogen opdoen binnen het Speciaal Basisonderwijs en binnen het 

Praktijkonderwijs. Ook was ik enige tijd werkzaam op de ISK (Internationale Schakelklas).  Als groepsleerkracht zette ik ooit mijn 

eerste stappen in het onderwijs, maar groeide daarna door in functies als unitleider, adjunct-directeur en zorgcoördinator.  

Mijn eerste kennismaking met Accent VSO Op Noord voelt bijzonder warm en prettig aan. Ik heb een betrokken team leren kennen 

en ik hoop dan ook mijn kennis en kunde met een ieder te mogen delen. Natuurlijk ben ik er niet alleen voor de docenten en 

assistenten, maar bovenal ook voor alle leerlingen en voor u als ouder/verzorger. Met elkaar volgen we de ontwikkeling van elke 

leerling en streven we er naar de zorg rondom uw zoon/dochter zo optimaal mogelijk af te stemmen.  

Ik kijk uit naar een fijne samenwerking, op bovengenoemde dagen ben ik u graag van dienst!  

 
Leerkracht klas 1.2 

Mijn naam is Martha Harwig, Ik ben getrouwd en wij hebben twee kinderen.  Hiervoor ben ik werkzaam geweest in het reguliere 

basisonderwijs in Den Haag.  Bij Accent VSO Op Noord zie ik, dat ik naast onderwijstaken ook een ondersteunende rol kan 

vervullen. Het geeft mij voldoening dat er tijd kan worden besteed aan persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Het werken in 

kleine klassen vind ik fijn, hierdoor kun je extra aandacht geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Ik vind het mooi te zien hoe de 

leerlingen hier op een praktische manier leren.  Geen dag is hetzelfde op Accent VSO Op Noord. Even zin in iets anders dan werk? 

Ik ben altijd in voor goede koffie, ik speel graag blokfluit, of ik zwem een paar baantjes en ik wandel in de stadsparken van 

Zoetermeer.  

 

Leerkracht – Ad Kind 

 

Beste ouders, 

  

Na de vakantie hoop ik te beginnen op Accent VSO Op Noord en ik wil me alvast graag 

voorstellen. Ik ben Ad Kind, 57 jaar en afkomstig van een andere CVO school, in Bleiswijk.  Ik heb 

jarenlang Nederlands en geschiedenis gegeven, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. 

Afgelopen weken ben verschillende keren op de Erasmussingel geweest en ben getroffen door 

deze mooie vorm van onderwijs. Ik kijk er dus naar uit om daar volgend schooljaar ook aan te 

mogen bijdragen.  

 

Ik ben woonachtig in het centrum van Rotterdam met mijn partner. In mijn vrije tijd ga ik een aantal 

keren in de week naar de gym. De weekends zijn gevuld met het afspreken met familie en 

vrienden. Ik kook graag en vind het leuk om etentjes voor hen in elkaar te draaien. Ik  bezoek 

graag musea en struin beurzen af voor mijn verzameling glas en art nouveau voorwerpen. Verder 

is muziek erg belangrijk voor me ( ik heb een behoorlijk brede smaak), probeer ik regelmatig een 

boek te lezen en heb een Cineville pas waarmee ik onbeperkt mooie films kan zien in de bioscoop. 

Zo, u heeft hopelijk een klein beetje een beeld gekregen van me. Ik hoop u regelmatig tegen te 

komen volgend schooljaar na een mooie zomervakantie!  



Schoolverlaters feest 

Op 9 juli was het dan weer zo ver: het afscheid van de 

schoolverlaters. In eerste instantie degenen die in het laatste 

half jaar van school zijn gegaan en de leerlingen, die het 

komende half jaar de school nog zullen verlaten. Altijd een 

moment van weemoed en terugkijken, maar ook een feest als 

leerlingen de school verlaten en aan de slag kunnen bij een 

leuke werkplek. 

En een feest hebben we ervan gemaakt!! Allereerst kwamen 

alle leerlingen, die van school gaan, in gala op school. Ze 

hebben allemaal hun best gedaan om er zo mooi mogelijk uit 

te zien: de dames in galajurken en de heren allemaal in pak! 

Ook de juffen en de meesters hebben hun best gedaan en 

hun mooiste jurken en pakken uit de kast gehaald. Het zag er 

allemaal heel feestelijk uit. Dat paste ook goed bij de 

limousine, waarmee de leerlingen naar  school werden  

gebracht. Dat was best nog wel spannend, want het bleek erg 

druk te zijn op de wegen rond Rotterdam. Een aantal 

leerlingen heeft lang in de file gestaan, maar uiteindelijk 

konden we alle schoolverlaters nog op tijd bij station Noord 

brengen, vanwaar ze met de limousine naar school gebracht 

werden. Bij het bruggetje aan de Erasmussingel liet de 

chauffeur de leerlingen één voor één uitstappen, zodat ze 

allemaal voor de aanwezigen in het zonnetje werden gezet. 

Vanaf het bruggetje liep iedereen naar school, waar de 

leerlingen over de rode loper naar binnen gingen en de avond 

in de kantine werd voortgezet. Juffrouw Heleen en juffrouw 

Johanneke spraken de leerlingen toe, die bij hun in de klas 

hebben gezeten. Deze toespraakjes werden aangevuld door 

meester Jeroen en meester Fred over de stages die de 

leerlingen hebben gelopen. De leerlingen tekenden hun 

getuigschrift en kregen een afscheidscadeau mee en een 

applaus van de aanwezigen. Na deze plechtigheid hebben we 

geproost op de toekomst van de leerlingen en was er 

gelegenheid om met een hapje en een drankje nog even met 

elkaar na te praten. 
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Creatief  met 1C&2C 

Afgelopen schooljaar hebben de leerlingen van 1C&2C op vrijdagmiddag crealessen gehad. Hieronder een korte impressie van wat 

ze gemaakt hebben. 
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Elke woensdag en donderdag staat ‘koken’ op het rooster. Op woensdagochtend koken de leerlingen met meester Thom, onze 

kookleerkracht en op donderdag met meester Gunther, de groepsleerkracht. Afgelopen woensdag hebben de leerlingen zelf pizza 

gemaakt. Ze moesten hun eigen deeg goed kneden, groente snijden en hun eigen pizza beleggen. Naast het maken van een 

maaltijd leren we de namen van groenten en hoe je het beste kunt snijden met een scherp mes. 

De leerlingen hebben gesmuld en meester Thom was trots op de resultaten. 

 

 

 

Uitje naar het strand 
 

Ons geplande uitje van 12 juli naar het strand van Hoek van Holland ging vanwege het slecht weer niet door. Gelukkig, heeft de 

organisatie dit kunnen verzetten naar donderdag 18 juli. Wij hopen op mooi weer! 
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Koken in 1C 
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Bas de Reuver  
 

Wat een prestatie van Bas.  

Hij is gewoon 3e geworden op het NK G-Tennis in Hilversum. Wat zijn wij allemaal trots op hem. 

 

Facebook 
 

Like ons op facebook (Accent VSO Op Noord) 

en blijf op de hoogte van al onze activiteiten en mededelingen. 

Power Kosta 

De vader van Kosta (leerling uit 1A/B) gaat de Dam tot Damloop lopen op 22 september, voor “Spieren voor Spieren" 
U kunt eventueel doneren via deze link.  https://www.sportenvoorspieren.nl/actie/slavisa-filipovic 
Wij wensen hem en zijn gezin heel veel succes de 22e. 

https://www.sportenvoorspieren.nl/actie/slavisa-filipovic
https://www.sportenvoorspieren.nl/actie/slavisa-filipovic
https://www.sportenvoorspieren.nl/actie/slavisa-filipovic
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Schooljaar 2019-2020 
 
Het nieuw schooljaar start maandag 2 september 2019.  

 
Vakantieregeling 2019-2020 

Communicatie app 

We doen ons best wat betreft de communicatie, maar het kan altijd beter. Daar zijn we ons zeker bewust van. 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. 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. 

Toestemmingsverklaringen 
 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u een toestemmingsformulier. In verband met de nieuwe 

wet op privacy die vorig jaar is ingegaan, is de school verplicht dit formulier u jaarlijks toe te sturen. Graag 

verzoeken wij u het formulier volledig in te vullen en na ondertekening mee te geven naar school. 



Rots en water  

• Wat is Rots en Water? 

 

• Weerbaarheidstraining 

• Anti-pestprogramma 

• Ontwikkeling van de positieve sociale 

vaardigheden 

 

• Wat leer je tijdens Rots en Water 

 

• Stevig te staan 

• Grenzen aangeven en te accepteren 

• Samenwerken en samen spelen 

 

 

 

 

 

Veranderingen komend 

schooljaar 
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•       Verbinding met het praktijkonderwijs 

• Vernieuwde indeling 

• Indeling A en B profiel 

• Indeling van het C profiel 

• Meer gericht op verschillende branches 

• Rots en Water 

• Vrijetijdsbesteding 

 

Verbinding met het 

Praktijkonderwijs 

 
• Op dit moment leerjaar 1.1 

• Methodes vanuit het Praktijkonderwijs 

• Nulmeting 

• Na een half jaar een nieuwe meting 

• Samenwerking tussen het VSO en het PRO 

 

Vernieuwde indeling 
 

• Geen klassen, maar leerjaren 

 

• Leerjaar 1 en 2 (Fase 1) 

• Leerjaar 3 en 4 (Fase 2) 

• Leerjaar 5 en 6 (Fase 3) 

 



Leerjaar 1 

 

• 5 branches 

• 1 keer per week  

een praktijkvak (20% van de onderwijstijd) 

• 3 keer per week cognitieve vakken 

• Werknemersvaardigheden 

 

Leerjaar 2 

 

• Les van verschillende docenten 

• 4 branches 

• 2 keer per week  

een praktijkvak (40% van de onderwijstijd) 

• 2 keer per week cognitieve vakken 

• Werknemersvaardigheden 

 

Leerjaar 3 

 

• Les van verschillende docenten 

• 2 branches 

• 2 keer per week een praktijkvak (40% van de 

onderwijstijd) 

• 2 keer per week cognitieve vakken 

• Groepsstages 

• Werknemersvaardigheden  

 

Leerjaar 4 

 

• Les van verschillende docenten 

• 2 branches 

• 2 keer per week een praktijkvak (40% van de 

onderwijstijd) 

• 2 keer per week cognitieve vakken 

• Groepsstages 

• Werknemersvaardigheden 

 

Leerjaar 5 

 

• Les van verschillende docenten 

• 1 of 2 branches 

• Indien mogelijk 3 dagen per week stage (60% van 

de onderwijstijd) 

• Praktijkervaring 

• Werknemersvaardigheden  

 

Leerjaar 6 

 

• Les van verschillende docenten 

• 1 of 2 branches 

• Indien mogelijk 4 dagen per week stage (80% van 

de onderwijstijd) 

• Praktijkervaring 

• Werknemersvaardigheden 

 

 

• Leerlingen hebben hun eigen programma in de klas 

 

• Soorten stages: 

• Torteltuin 

• Stadszicht 

• Kinderboerderij 

• La Place 

 

• Leerling kan mee draaien met stages vanuit het A 

en B profiel 

 

Branches 
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Hoe ziet het leerjaar voor 

het A en B profiel eruit? 

Indeling van het C profiel 

• Groen 

• Onderhouden van groenvoorzieningen 

 

• Facilitaire dienstverlening 

• Winkelvoorziening 

• Magazijn werkzaamheden 

• Werkzaamheden in een (bedrijfs)kantine 

 

• Horeca 

• Kook- en bedieningsvaardigheden 

• Junior Barista opleiding 

 

• Techniek 

• Fietstechniek en houtbewerking 

 

• Zorg en Welzijn 

• Zelfzorg 

• Schoonmaak werkzaamheden 

 

Vrijetijdsbesteding 
 
Wat is er tijdens vrijetijdsbesteding te doen? 

• Kennismaken met vormen van vrije tijd 

 

Wat kan de leerling doen tijdens zijn vrije tijd? 

• Binnen de school 

• Les in kunst en cultuur 

• Bakken en koken 

• ICT en bordspellen 

 

• Buitenschoolse activiteiten 
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Woensdagen komend schooljaar 
 

Komend schooljaar gaan we ons op woensdag bezig houden met wat je kunt doen in je vrije tijd. Graag willen wij alle 

leerlingen handreikingen doen hoe je je vrije tijd goed kunt invullen. We bieden ze een aantal activiteiten aan, waaruit ze 

kunnen kiezen gedurende een periode. Een periode is altijd van vakantie tot vakantie. Zo zijn er in het schooljaar 5 

periodes. 

Op deze manier leren leerlingen eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Alle mensen, die op woensdag werken 

specialiseren zich in een activiteit. Bovendien worden een leraar drama en een leraar muziek aangesteld voor de 

woensdagen. Iedereen kan op een woensdag twee, soms drie activiteiten doen. 

We beginnen met tekenles, pottenbakken, koekjes bakken, fotografieles, hout bewerken, computerles, bordspellen 

leren,  en dus muziek- en dramales. Na de herfstvakantie zullen we ook activiteiten ondernemen buiten de school.  

Te denken valt aan de manege en de sportschool. We zullen ons hierin blijven ontwikkelen. 

 

 

 



Accent VSO Op Noord 

Erasmussingel 120 

3051 XC Rotterdam  

Tel: 010 - 285 78 28 

 

vso-opnoord@cvoaccent.nl 
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