
Agenda Schoolzaken 

Beste ouders/verzorgers , 

 

Het nieuwe kalenderjaar is inmiddels al een aantal weken aan de gang en wij zijn met 

elkaar hard aan het werk om onze mooie opdracht te vervullen nl. goed onderwijs te 

geven aan alle leerlingen, die ons zijn toevertrouwd op Accent VSO Op Noord. 

 

Het brancheonderwijs is inmiddels een half jaar aan de gang en we kunnen zeggen dat 

leerlingen, docenten en directie steeds meer gewend zijn, dat er twee hele dagen 

brancheonderwijs gegeven wordt. Het doel van dit onderwijs is leerlingen 

werknemersvaardigheden te leren, die ook in de stage toegepast kunnen worden. Ook 

zijn we enthousiast over het brancheonderwijs. We merken ook dat leerlingen hier 

enthousiast over zijn en blij door de school heen lopen. 

 

Een ander hoogtepunt is, dat het lunchcafé voor het eerst geopend was voor de ouders 

en familie van onze leerlingen. De eerste ervaringen zijn erg positief. 

 

Wat betreft personeel is het fijn dat ik u kan melden dat mevr. K. Brans en mevr.  

B. Schravesande na de kerstvakantie weer actief werkzaam zijn op onze school. Zij zijn 

onder andere verantwoordelijk voor het mentoraat van klas 2/3. 

 

Mevr. van der Wulp is bevallen van twee gezonde dochters nl. Felien en Julie en kan nu 

genieten van hen en van het zwangerschapsverlof. 

 

Ik wil u attenderen op de informatieavond op 18 maart. Wanneer de disco voor uw kind 

plaatsvindt, zal er een informatieavond vanaf 19.00 uur plaatsvinden waarin informatie 

gegeven wordt over leerlingenvervoer (MEE op weg) en indicatiestelling. Ik wil u van 

harte hierover uitnodigen. 

 

 

 

 

20 februari 

Inloopmiddag nieuwe leerlingen 

 

22 februari t/m 1 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

11 maart 

Lunchcafé Op Smaak 

Wij zijn open van 13.30-16.00 uur 

 

18 maart 

- Schooldisco voor de leerlingen 

- Informatieavond voor de ouders 

 

9 april  

Paasviering op school 

 

10 april Goede vrijdag  

Alle leerlingen zijn vrij 

 

13 april tweede Paasdag  

Alle leerlingen zijn vrij 

 

14 april Studie dag 

Alle leerlingen zijn vrij 

 

16 en 17 april 

Kamp 

 

 

De volledige agenda kunt u vinden 

op: 

www.accent-vso.nl  

Nummer 4/schooljaar 2019-2020 

Februari 

2020   

Studiedag: dinsdag 14 april 
 

Dinsdag 14 april heeft het personeel van Accent VSO Op Noord een studiedag.  

Alle leerlingen zijn vrij. 

 

 

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


Vrijetijdonderwijs 

Dit cursusjaar houden we ons op woensdag  bezig  met wat je kunt doen in je vrije tijd.  

Graag willen wij alle leerlingen handreikingen doen hoe je je vrije tijd goed kunt invullen en de bijpassende vaardigheden aanleren. 

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 zijn een leraar drama en een leraar muziek aangesteld voor de woensdagen. 

De leerlingen hebben zelf gekozen welke activiteit ze het liefste doen, of juist niet. 

De eerste twee periodes hebben we de hele woensdagmorgen allerlei activiteiten gedaan. Voor sommige leerlingen was het wat 

druk en sommigen wilden graag eerst opstarten in de eigen klas.  

  

Nu, in de periode tot de voorjaarsvakantie, proberen we het volgende: 

De leerlingen starten in hun eigen groep en de lessen vrijetijd starten na de pauze, dus om 10.45 uur. 

Lessen drama en muziek worden per toerbeurt in de klassen voor de pauze gegeven, na de pauze draaien ze mee in het 

vrijetijdsgebeuren. 

We willen zien hoe dit bevalt, dus er wordt geëvalueerd met de leerlingen en de collega’s hoe we het de volgende periode gaan 

doen.  
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In de keuken zijn heel veel verschillende 

soorten koekjes gemaakt, zelfs appeltaartjes. 

Alle leerlingen van de school hebben 

ingeschreven op dit vak.  

 

 

 

 

 

 

De leerlingen krijgen kunstgeschiedenis. Over 

beroemde schilders wordt verteld en allerlei 

filmpjes en afbeeldingen worden getoond. 

Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag. 

Echt heel gave resultaten! 



Bij houtbewerken zijn er schemerlampen, kerstbomen en vogelhuisjes getimmerd en versierd. Heel knap en heel creatief.                                 

Er zijn allerlei spellen gespeeld, ook leuk om thuis te doen!  
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Computerles was nog niet zo eenvoudig hoor! Tekstverwerken, afbeeldingen toevoegen enz. 

Heel veel plezier met meester Peter: muziek! En meester Renée: drama! 



Pottenbakken in onze prima oven geeft mooie resultaten! 
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Fotografieles kan met je eigen mobieltje of met een toestel van school. Portretfotografie, of naar buiten om foto’s te maken 

van dichtbij of veraf. 

Jongeren boven de 15 kunnen kiezen om mee te gaan naar de sportschool. 

Waarschijnlijk heeft u al verhalen gehoord of werkstukken thuis gezien. Misschien is het een idee om thuis hier ook iets van 

op te pikken. 

Wij zijn bezig met het uitbreiden of veranderen van ons aanbod.  



Schooldisco 
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De tweede presentatie zal worden verzorgd door Per Saldo. 

 

Dit is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Vragen die aan de orde zullen komen zijn:  

wat is een pgb, wat is het verschil met zorg in natura, wat komt erbij kijken als je een pgb zelf gaat beheren, hoe en waar vraag je het 

aan, waarvoor is een pgb mogelijk? Er zal voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.  

 

De informatieavond zal op school plaatsvinden. We hopen, dat we u hiermee een zinvolle invulling van de wachttijd kunnen bieden. 

Tot ziens op woensdagavond 18 maart! 

Woensdagavond 18 maart van 19.00uur tot 20.30uur is de jaarlijkse schooldisco voor de leerlingen in het Halve Maatje. Veel 

leerlingen werden vorig jaar door hun ouders/verzorgers gebracht, waarna die in groten getale op school bleven wachten met een 

kopje koffie of thee. Daardoor kwamen wij op het idee om u, ouders/verzorgers, een programma aan te bieden. Er zullen twee 

presentaties worden gegeven, waaruit u kunt kiezen.  

 

 

 

 

De ene presentatie wordt verzorgd door Stichting MEE. 

 

Deze presentatie zal gaan over de mogelijkheden, die MEE biedt, van een training voor onze leerlingen voor het reizen met het 

Openbaar Vervoer. Altijd een spannend moment om je kind los te laten de wereld in, maar MEE zal mogelijkheden presenteren, 

waarmee die spanning verminderd kan worden.  

Informatieavond, 18 maart 2020 

Wanneer: Woensdag 18 maart 

                19.00 – 20.30 uur 

Locatie: café het Halve Maatje 

 

U kunt uw zoon/dochter afzetten op de feestlocatie en zelf op school een informatieavond  (zie hieronder) bijwonen tijdens de 

schooldisco. 

Na afloop kunt u uw zoon/dochter weer ophalen bij de feestlocatie. 

 
Tijdens de schooldisco (19.00-20.30) is er voor ouders op school een informatieavond 

  



CONSUMPTIEVE TECHNIEK 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

Accent VSO Op Noord 

gaat op kamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij slapen in het Duinhostel op het attractiepark. Alle juffen en 

meesters gaan mee. 

Op donderdag 16 april vertrekken wij om 9:00 uur. Na de 

busreis gaan wij los in het attractiepark en doen wij allerlei 

leuke activiteiten.  

Vrijdagochtend gaan wij weer het park in, om 15:30 uur 

vertrekken wij richting school. Daar komen wij om ongeveer 

16:30 u aan.  
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ONTDEK JE TALENTEN DOOR LEVENSECHT LEREN  

 

Op Accent VSO Op Noord krijgen leerlingen alle kans om 

talent voor horeca te ontdekken en te ontwikkelen. Onder 

begeleiding van ervaren vakdocenten worden de leerlingen in 

de Branche Consumptieve Techniek klaargestoomd voor een 

baan in de horeca.  

 

Naast dat alle leerlingen aanleren hoe zij voor zichzelf en 

anderen een eenvoudige maaltijd kunnen bereiden 

(zelfredzaamheid) en vaardigheden als wegen, schillen en 

snijden eigen maken, is er veel ruimte voor talentontwikkeling.  

 

Zo kunnen de leerlingen die zich specialiseren in de branche 

worden opgeleid voor een echte baan in de horeca. Denk 

hierbij aan assistent keuken, medewerker spoelkeuken of 

assistent bediening. Per leerling wordt goed gekeken naar de 

leerbehoefte: wat past bij de leerling? Waar beleeft hij of zij 

plezier aan? En op welke manier komen talenten het beste tot 

uiting? 

 

Aansluitend op de branche wordt gezocht naar een externe 

stageplek, waar de aangeleerde vaardigheden worden ingezet 

en verder ontwikkeld. Zo sluit ons onderwijs goed aan op de 

uitstroom naar arbeid. Indien mogelijk wordt onderzocht of een 

leerling kan doorstromen of toewerken naar een 

vervolgopleiding, denk hierbij aan PRO, Entreeonderwijs of 

toelating tot een MBO vakopleiding.  

 

LEVENSECHT LEREN 

Iedere maand verandert de schoolkantine van Accent VSO Op 

Noord in een echt lunchcafé: Lunchcafé Op Smaak. Hier 

bereiden en serveren onze leerlingen met veel passie en 

plezier heerlijke maaltijden voor echte gasten. Daarnaast 

worden onze horeca talenten opgeleid tot Barista. Deze 

leerlingen mogen hun skills laten zien in ons eigen lunchcafé 

of in een mobiele koffiebar, om zo de hele wijk van heerlijke 

koffie te voorzien.  

 

Het lunchcafé  ‘Op Smaak’ en de Barista training geeft onze 

leerlingen de mogelijkheid om echte horeca ervaring op te 

doen binnen de veilige muren van onze school. 

‘Levensecht leren’ maakt het onderwijs op Accent Op Noord 

effectief, zinvol en bovenal heel erg leuk!  



SKVR 

Leerjaar 5-6 is naar de SKVR geweest. 

Brassband spelen!  

Oefenen op de trompet en de drums. 

Iedereen heeft genoten en de leerlingen letten supergoed op, zodat er inderdaad muziek uit de trompetten kwam en er tegelijk 

ritmes konden worden geslagen op de drums. 
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Voorstellen 
 
Hoewel ik al sinds 1991 aan onze school verbonden ben, denk ik, dat velen van u mij niet kennen. Daarom leek het mij goed me toch 

maar een keer aan u voor te stellen. 

Ik ben Fred Posthumus en ben geboren in Rotterdam. Rotterdam-Zuid om precies te zijn. Na heel wat omzwervingen ben ik via 

Deventer, Groningen en Oostkapelle in de regio Den Haag beland. Ik vind het heel leuk om kringloopwinkels langs te gaan op zoek 

naar platen (LP’s), CD’s en boeken en andere leuke dingen. Soms hebben collega’s een opdracht voor me om iets te zoeken. Ik mag 

van mezelf overigens niet teveel meer meenemen, want ik heb de neiging alles te bewaren. Hier op school trouwens ook…. Het zal 

gezien het voorgaande niet verbazen, dat ik graag muziek luister en graag lees. Ook vind ik het leuk om zelf muziek te maken. Ik heb 

pianoles en speel bijvoorbeeld piano bij de kerstviering van de school in de Oranjekerk. 

Verder fiets en wandel ik graag met mijn vrouw. In vakanties maakte ik in het verleden lange fietstochten bijvoorbeeld naar Rome en 

met mijn vrouw naar Zuid-Frankrijk. Nu wandelen we vaak langeafstandswandelingen in vakanties. In Nederland, maar ook in het 

buitenland. Want ik mag samen met mijn vrouw heel graag op vakantie gaan en dan lekker kamperen in een tent. Vroeger op 

fietsvakanties in een heel klein tentje, maar nu in een grotere tent. 

Voordat ik op De Regenboog kwam werken heb ik 6 jaar als groepsleider in een woonvoorziening in Den Haag gewerkt. Op  

1 augustus 1991 ben ik als leerkracht van groep 5, de jongere leerlingen van het VSO, begonnen bij De Regenboog. De school was 

toen nog klein. SO en VSO van De Regenboog zaten bij elkaar in het gebouw aan de Kelloggplaats in Ommoord. In totaal hadden 

beide afdelingen 65 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Zo’n 28 leerlingen in het VSO en 37 leerlingen in het SO. Nadat ik ongeveer 

7 jaar voor de groep had gestaan, kreeg ik er rond 1998 naast groepsleerkracht een taak bij. Ik werd stagecoördinator, wat ik nog 

steeds ben. Ik werd in het begin voor 1 dag in de week vrij geroosterd om de externe stages voor de leerlingen te regelen en te 

begeleiden. Daarnaast had ik de overige 4 dagen in de week de eindgroep.  

22 Jaar geleden zijn we via de Margrietstraat in het gebouw aan de Erasmussingel gekomen. De Regenboog werd te groot voor twee 

afdelingen in één gebouw. Het aantal dagen voor stages en arbeidstoeleiding is via 2 dagen uitgebreid naar voor mij nu 3 ½ dag in de 

week, wat ook gelijk mijn werktijd is, want ik heb BAPO. Inmiddels heten we ook geen Regenboog meer, maar VSO Op Noord. 

Intussen zijn er nu al geruime tijd 2 stagecoördinatoren. Naast mij is Jeroen de Slegte coördinator voor de branches en de 

TopAcademies. Ik houd me voornamelijk bezig met de stages buiten de school bij reguliere bedrijven, bij Beschut Werk en bij vormen 

van dagbesteding bij zorgaanbieders en met arbeidstoeleiding in het algemeen. Wilt u meer weten over stages en werk in de 

toekomst, dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij of met mijn collega Jeroen de Slegte opnemen. 



Gevonden voorwerpen… 

Al enige tijd hangt deze jas aan de kapstok op school.  

Herkent u deze jas? Wij horen het graag! 

 

Jongensjas 

Maat S 

Gewatteerd 

Legergroen, camouflage print met capuchon, kleine split aan de achterzijde en een witte bies. 

De jas hangt er vanaf medio oktober.  
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MR 
 

Namens de MR kan er gemeld worden dat er in de week van 9 t/m 13 maart een vergadering gepland staat. Aan de orde 

zullen onder andere de volgende punten komen.  

Aanmeldingen schooljaar 2020-2021 tot nu toe. 

Vrije tijdsonderwijs. 

  

De overige vergaderpunten zullen komende week bepaald worden. 

 



Branche groen van 1.1 
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De leerlingen van leerjaar 1.1 hebben voor het eerst de branche Groen gedaan. Onderdeel hiervan is de 'Milieudienst'. Hierbij gaan we 

met elkaar het park in om afval uit het park op te ruimen. De eerste keer hadden wij  gelijk een hele goede vangst: een scooter! 

Alhoewel we dachten dat het niet zou lukken, waren de leerlingen niet van gedachten te veranderen en moest de scooter uit de sloot. 

En dit is gelukt. De leerlingen waren hier erg trots op. Samen zijn we naar de directeur gegaan om het nummer van de wijkagent te 

vragen, want we denken dat het om een gestolen scooter gaat. We hebben ook samen gebeld, maar kregen zijn voicemail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast een scooter hebben we nog meer gekke dingen in het park gevonden: 2 aanstekers, een lachgaspatroon en een televisie!  

 

Laatste update! 

Wijkagent is op school 

geweest.  De scooter is 

gestolen en is meegenomen 

door de politie. Zij gaan hem 

terugbrengen bij de eigenaar. 



Accent VSO Op Noord 

Erasmussingel 120 

3051 XC Rotterdam  

Tel: 010 - 285 78 28 

 

vso-opnoord@cvoaccent.nl 
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