
Agenda

Verandering op VSO Op Zuid
Beste ouders/verzorgers,

De vakantie ligt al weer een paar weken achter ons. Hopelijk heeft u met uw gezin een 

fijne, gezellige tijd gehad. We hebben uw kinderen weer met veel plezier ontvangen op 

maandag 2 september jl. Fijn om iedereen weer met veel enthousiasme te zien 

binnenkomen.

Personeel

Met het team hebben wij besloten dat de leerlingen ons voortaan aanspreken met 

mevrouw/meneer en de achternaam. Op alle VO scholen is dit gebruikelijk en wij vinden 

dat we daar nu ook bij horen. Op de stages en later op de werkplek wordt dit ook van de 

leerlingen verwacht. Op deze wijze kunnen de leerlingen hier alvast aan wennen. 

Natuurlijk zullen de leerlingen zich nog weleens vergissen, dat is in het begin natuurlijk 

geen probleem.

Helaas heeft mw. D. Bonte (klassenassistent) afscheid van ons genomen. Zij heeft een 

andere baan gevonden, die beter bij haar studie past. Mw. B. de Borst heeft haar plaats 

ingenomen en assisteert in groep 1 A/B. Wij wensen haar veel werkplezier op VSO Op 

Zuid!

Begin dit schooljaar hebben wij een aantal docenten gehad die een moeilijkere start 

hebben gehad, vanwege ziekte/ongeval. Wij hopen we vanaf nu allemaal gezond blijven.  

Nieuwe naam

Bent u al bij de hoofdingang geweest? Dan heeft u vast gezien dat onze nieuwe naam op 

de gevel staat: “Accent VSO Op Zuid”. We zijn trots op onze nieuwe naam! De 

leerlingenraad heeft aangegeven dat zij blij zijn dat het woord “school” niet meer in de 

naam voor komt. “Dit staat echt stoer” volgens hen.

Restaurant

In de herfstvakantie wordt van de kantine een restaurant gemaakt. Een ruimte waarin uw 

kinderen levensecht kunnen leren. Dat wil zeggen dat zij in het restaurant o.a. leren 

tafeldekken, bestellingen opnemen en bedienen. Het wordt dus leren in een echte 

situatie. Komt u na de herfstvakantie een keer kijken hoe mooi ons restaurant is 

geworden?

Startgesprekken

Maandag 16 september hebben de startgesprekken plaatsgevonden. Hopelijk heeft u op 

een fijne manier een gesprek kunnen voeren met de docent van uw kind. Het is belangrijk 

voor uw kind dat er een goed contact is tussen u en de docent. Dit komt de ontwikkeling 

van uw kind ten goede. We hopen er met u een fijn jaar van te maken.

Schoolgids en jaarplanner

In de eerste schoolweek heeft u via uw kind de schoolgids en de jaarplanner ontvangen. 

Heeft uw kind deze niet meegebracht, vraagt u dan aan de docent van uw kind alsnog 

om een exemplaar. In de schoolgids kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft voor 

dit schooljaar. Op de jaarplanner kunt u alle activiteiten vinden. U kunt alle data van deze 

activiteiten alvast noteren in uw agenda.

Met vriendelijke groet,

Mevr. 

Mw. P.H. E. Nagtegaal

10-10-2019

Studiedag, leerlingen vrij

17-10-2019

Open ochtend

21-10-2019 t/m 25-10-2019

Herfstvakantie

28-10-2019

Terug naar school

15-11-2019

Schoolfotograaf
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Ziektemelding
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Graag willen wij u informeren over het vernieuwde verzuimbeleid van onze school.

· De verzuimcoördinatoren noteren afwezige leerlingen digitaal in Parnassys, het digitale leerlingenadministratieprogramma van Accent 

VSO Op Zuid.

· Als uw zoon/dochter een dag of een aantal lessen moet verzuimen door bijvoorbeeld ziekte of andere redenen, willen we dat graag 

weten. Dat betekent dat u de school zo snel mogelijk moet informeren. Dit kan telefonisch via het nummer van de school, 010-2930808, 

bij de conciërge. Dit afmelden dient te gebeuren vóór 08.15 ‘s morgens. Dus niet onder schooltijd. Wilt u als ouder/verzorger zelf 

melden en niet een ander familielid.

· Deze meldingen worden in Parnassys verwerkt. Alleen als u uw kind op tijd en met een geldige reden telefonisch afmeldt, is uw 

zoon/dochter geoorloofd afwezig. Anders wordt de afwezigheid van uw zoon/dochter verwerkt als ongeoorloofd. In dat geval belt de

verzuimcoördinator naar de ouder(s). Wordt de telefoon niet opgenomen, dan sturen we een brief naar het huisadres.

Te laat komen

· Het kan voorkomen dat uw zoon/dochter te laat op school komt. Ook hierbij maken we onderscheid tussen geoorloofd te laat komen

(taxivervoer, staking OV enz.) en ongeoorloofd te laat komen (te laat van huis vertrokken, verslapen, bus gemist enz).

· Zodra de leerling te laat op school komt, moet hij/zij zich melden bij de conciërge. Ongeoorloofd te laat komen betekent dat er geen 

geldige reden is. 

Natuurlijk kan een leerling niet zonder gevolgen ongeoorloofd te laat blijven komen. We hebben de volgende afspraken gemaakt over het 

te laat komen:

2 x te laat: De verzuimcoördinator bespreekt het verzuim met de leerling

4 x te laat: Er volgt een gesprek met u als ouders over de te laat meldingen.

6 x of meer te laat: Het verzuim wordt gemeld bij Leerplicht. Om het vroegverzuim tegen te gaan kan het gebeuren dat er een gesprek 

komt met de leerplichtambtenaar. Het kan ook zijn dat de leerplichtambtenaar een brief stuurt. Deze aantallen gelden per maand.

Weest u er alert op dat, ook als u uw kind naar school brengt, uw kind op tijd in de les verschijnt.

Nieuwe vakken

Vrijetijd: tijd voor ontspanning, inspanning en tijd om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Voor iedereen belangrijk, zo ook voor onze leerlingen. U weet misschien wel dat de vier pijlers waar onze school op rust: Wonen, 

Werken, Vrije Tijd en Burgerschap zijn. 

Dit jaar steken we extra in op de pijler ‘Vrije Tijd’. Dat doen we door alle leerlingen van jong tot oud een programma aan te bieden

wat even ontspanning geeft in het lesrooster. Wij hebben vorig jaar gemerkt dat alle vrije tijd vakken op 1 dag, ervoor zorgen dat de 

leerlingen de andere dagen alleen maar de cognitieve vakken hebben. Dit wilde we graag veranderen. Daarbij geeft het hen 

mogelijk ideeën voor hun eigen Vrije Tijds invulling thuis.

We hebben dit jaar een muziekdocent(dhr. B. Elshout) die elke dinsdag aan alle klassen een muziekles geeft. Op vrijdag is er een 

toneel/drama docent (dhr. R. Koenegras) die situaties uit het dagelijks leven van de leerlingen in de klas spiegelt dmv drama.

Ook zijn we heel blij met twee EHBO docenten die drie klassen EHBO gaan geven. De zelfredzaamheid staat daarin voorop, 

daarnaast hopen we dat een aantal leerlingen aan het einde van het cursusjaar hun Jeugd EHBO diploma kunnen behalen. 

Natuurlijk gaan ook de gymlessen en de kunstlessen gewoon door. Een breed aanbod voor de leerlingen waar we blij mee zijn op 

school. U zult er in de loop van het jaar vast meer van horen.



Schoolregels
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Voor een goede en veilige sfeer en organisatie op school zijn er schoolregels nodig. 

Wij hebben onze oude schoolregels herzien en voor dit jaar zijn wij tot een zestal nieuwe schoolregels gekomen:

1. Wij zijn aardig voor elkaar

2. Wij luisteren naar al het personeel

3. Wij gebruiken nette taal en praten Nederlands tegen iedereen

4. Wij lopen binnen school rustig en houden voldoende afstand van elkaar

5. Wij zijn voorzichtig met onze eigen spullen en die van anderen

6. Stop is stop!

Deze regels gelden voor iedereen en hangen daarom ook duidelijk zichtbaar in iedere klas. Om de regels eigen te maken wordt er extra 

aandacht aan besteed in de verschillende groepen. Ook worden er aan het begin van ieder schooljaar in elke groep een paar 

groepsregels afgesproken. Deze regels worden regelmatig geëvalueerd en eventueel aangepast of bijgesteld door de leerlingen uit de 

groep.

Afscheid conciërge 

Tijdens de zomervakantie heeft onze conciërge H. Van Tol aangegeven dat hij een andere baan heeft aanvaard met andere 

mogelijkheden. Voor onze school een onverwacht bericht!

Wij vinden het jammer dat dhr. H. van Tol ons heeft verlaten en wensen hem veel werkplezier in zijn nieuwe baan.

Wij zijn nu op zoek naar een nieuwe conciërge voor 2 a 3 dagen. Zolang de vacature niet is ingevuld, zullen wij zo snel mogelijk

gebruik maken van een uitzendbureau. Excuses voor het ongemak als de telefoon niet snel wordt opgenomen of dat het even duurt

voordat de deur geopend wordt. Leerlingen mogen vanwege de veiligheid het bezoek niet binnen laten.

Hopelijk start volgende week de inval conciërge .



Even voorstellen

Mijn naam is Iris Poot en ik werk sinds 1 juli op Accent VSO 

Op Zuid als orthopedagoog. Ik kom uit Delft en woon daar nog 

steeds met veel plezier. Mijn werkdagen zijn maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag. Als orthopedagoog houd ik mij 

vooral bezig met de zorg voor leerlingen die net wat extra’s 

nodig hebben. Ik probeer dit altijd zo goed mogelijk te laten 

aansluiten bij de leerling, echt maatwerk dus! Vaak kunnen we 

deze zorg binnen de school bieden, bijvoorbeeld in de vorm 

van begeleiding of gesprekken. En soms is het beter om hulp 

buiten de school te zoeken. Ik zal de leerlingen en hun 

ouders/verzorgers hier dan in begeleiden. Ik kijk uit naar het 

komende schooljaar en hoop dat we er samen een mooi jaar 

van kunnen maken! 

Mijn naam is Bente de Borst, ik ben 20 jaar oud en woon in 

Ridderkerk

Afgelopen juni 2019 heb ik mijn opleiding onderwijsassistent 

behaald. Vanaf september 2019 ben ik op Accent VSO Op 

Zuid gaan werken.

Dit jaar zal ik de vaste onderwijsassistent zijn in klas 1.AB

Beste ouders/ verzorgers en leerlingen,

Bij deze wil ik mezelf even voorstellen: Mijn naam is mevrouw 

Sara Diepstra. Ik ben 42 jaar en ik woon in Rotterdam-

Zuid. Sinds de zomervakantie ben ik werkzaam op Accent 

VSO op Zuid. Op maandag werken we aan 

arbeidsvaardigheden in samenwerking met de AH 

Keizerswaard. 

Op woensdag werken we in de school. De leerlingen maken 

kennis met zaken die te maken hebben met de winkel en het 

magazijn: (o.a. spiegelen, vakken vullen, 

warenkennis, omgaan met geld , afronden, sorteren en 

perforeren).

Op donderdag staat er een koffie rondje ingeroosterd, met als 

doel sociale vaardigheden en natuurlijk praktijkvaardigheden  

aan te leren. We gaan dan samen bespreken: welke spullen 

hebben we nodig? Waar moeten we op letten bij het 

inschenken (veiligheid)? En hoe ruimen we de spullen weer 

netjes op. Ook ondersteun ik op donderdag na de pauze bij 

een D-groep. Op vrijdag neem ik deel aan de toneellessen en 

geef ik les, ik train de vaardigheden die je kunt gebruiken als 

je in de winkel of in een magazijn komt te werken.

Ik ben er nu een paar weken en ik vind Accent VSO op Zuid 

een hele leuke school.

Alle leerlingen die ik tot nu toe heb gehad zijn gezellig en 

leergierig. Ze gaan met veel enthousiasme aan het werk als ik 

de opdrachten heb uitgelegd. Bij de AH kregen we 

complimenten van de klanten dat we zo netjes gespiegeld 

hadden.

Als u meer over mij wilt weten, kom dan vooral een langs op 

school in het winkellokaal, beneden naast de keuken. Ik ben 

aanwezig op maandag, woensdag, donderdagochtend en 

vrijdag.
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Prinsjesdag

Afgelopen dinsdag 17 september 2019 was het weer Prinsjesdag, wij hebben hier schoolbreed aandacht aan gegeven. 
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Naar de sportschool
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Vanaf dit schooljaar hebben wij nog iets nieuws. Vorig jaar had fase 2 carrousel waarbij ze les kregen in de gymzaal. Dit jaar is 

het iets anders. Dit schooljaar gaat fase 2 per 2 weken in groepjes van 4 onder begeleiding naar de sportschool. 

In de sportschool mogen de leerlingen gebruik maken van alle toestellen. Er is al 1 groepje geweest. Het was heel spannend in het 

begin: wat gaat er gebeuren? Wat gaan we allemaal doen? Hoe ziet het eruit? Nadat ze bij het eerste toestel klaar waren, was de 

spanning weg. De leerlingen willen het liefst elke week mee. Bij sommige toestellen wisten we niet hoe ze werkten, de mensen van de 

sportschool, die daar al vaker komen, kwamen ons helpen. Dat was heel aardig en vonden wij heel fijn. 

Leefstijl

Ook dit jaar werken wij weer met de methode Leefstijl.

Op dit moment wordt er in de groepen aan thema 1 gewerkt.

In dit thema staat een goede start van het schooljaar centraal. Er wordt aan de volgende doelen gewerkt

- De leerlingen leren elkaar beter kennen

- De leerlingen scheppen met elkaar een veilige en respectvolle sfeer

- De leerlingen maken samen goede omgangsafspraken

- De leerlingen komen meer te weten over vriendschap

Tijdens de lessen maken wij regelmatig gebruik van een Energizer, dit zijn korte groepsactiviteiten, meestal in spelvorm.

Een Energizer aan het begin van een les dient om het ijs te breken of als introductie op het thema. Daarnaast kan een Energizer 

ook dienen als een ontspanningsmomentje tussen twee lessen door of als korte break tijdens een praktijkvak.

Daarom bieden de Leefstijlcoördinatoren elke twee weken een nieuwe ‘Energizer van de week’ aan.

Deze Energizer wordt dan twee weken lang schoolbreed door de docenten ingezet.



Bij een nieuwe naam horen natuurlijk ook nieuwe tegels. 

Afgelopen zomervakantie is er hard gewerkt aan de voorkant van ons schoolgebouw. Daar stond nog heel mooi AJ 

Schreuderschool. Dit moest natuurlijk veranderd worden. 

Na 6 weken vakantie te hebben gehad, stond deze verassing op ons te wachten. Onze nieuwe naam ‘Accent VSO Op Zuid’! 
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Accent VSO Op Zuid

Pythagorasweg 80

3076 AJ Rotterdam
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