
Agenda Schoolzaken 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vanaf 16 maart zijn in Nederland de scholen dicht vanwege de Coronacrisis. We hebben 

u hier spoedig over bericht. De mentoren en assistenten  doen hun uiterste  best om voor 

uw zoon of dochter zo goed mogelijk het onderwijs te verzorgen. CVO heeft een aantal 

laptops uitgeleverd, zodat alle leerlingen digitaal aan het werk kunnen. Er zijn ook 

mentoren die het schoolwerk opsturen of afleveren, zodat alle leerlingen door kunnen 

gaan met hun schoolwerk.  

De horecadocenten en de techniekdocent sturen u  en de leerlingen lessen door via 

classroom en middels deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de lesactiviteiten van de 

school.  

We hopen, dat het met u en met uw zoon of dochter goed gaat in alle gezondheid. 

Het is een verwarrende en gecompliceerde tijd, waar een ieder zijn of haar weg moet 

zien te vinden en waar we allemaal gezond moeten zien te blijven.  

Op dinsdag 21 april heeft  minister-president de heer M. Rutte een besluit verwoord 

rondom het dichthouden of openstellen van de scholen na de meivakantie. Het besluit 

van het kabinet luidt als volgt:  

 

Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan 

vanaf 11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de 

helft van de tijd naar school. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal 

onderwijs in de basisschool leeftijd gaan weer volledig naar school. Leerlingen van het 

voortgezet speciaal onderwijs gaan na de meivakantie nog niet naar school.  De 

verwachting is dat de VSO scholen per 2 juni gefaseerd opengaan met in achting 

neming van 1,5 meter.  

 

We dienen ons hier aan dit besluit te houden en de mentoren en docenten  zullen na de 

meivakantie doorgaan met het afstandsonderwijs en het verzorgen van lesmateriaal.  

De school maakt een plan over de openstelling van de school Accent VSO Op Noord met 

inachtneming van de richtlijnen van de VO raad, CVO en RIVM.  

 

Ik wens u sterkte en wijsheid toe in uw persoonlijke situatie en wens u alle gezondheid 

toe.  

 

 

25 april t/m 10 mei 

Meivakantie 

 

13 mei 

Lunchcafé Op Smaak 

Dicht ivm Corona virus 

 

1 juni  

2-de Pinksterdag 

 

7 juli  

Schoolverlaters avond  

(Onder voorbehoud) 

 

9  juli  

Nieuwsbrief nr.6 

 

10 juli 

Sportdag (Onder voorbehoud) 

 

13 juli 

 

 

17 juli  

Les tot 12.30 uur 

Daarna start de zomervakantie 

 

De volledige agenda kunt u vinden 

op: www.accent-vso.nl  
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Schoolkamp uitgesteld 
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Omdat er op dit moment veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn omtrent de situatie waar we nu met Nederland in zitten hebben wij 

besloten het kamp op de vastgestelde data niet door te laten gaan. Wij vinden dit ontzettend jammer, maar de gezondheid van onze 

leerlingen en personeel staat voorop en we vinden het onverantwoord om op dit moment een kamp door te laten gaan. 

 

Uiteraard gaan we als de hele situatie in Nederland weer veiliger is op kamp.  

Wat een mooie tijd is de lente voor deze branche en wat hadden we er zin in om met elkaar de Leeuwenkuil zomerklaar te maken. 

Maar helaas, dit gaat niet! Wel kunnen we terugkijken op een goede winter, waarin we superveel gesnoeid hebben, takken hebben 

opgeruimd, onderhoud gedaan hebben in een natuurspeeltuintje op een basisschoolplein en gestart zijn met het maken van 

bijenhotels! Op de foto ziet u de eerste kuikens die wij ontdekten. Op 23 januari al!  

We hopen dat we snel onze handen weer uit de mouwen kunnen steken en dat we een mooie lange zomer krijgen, waarin we met de 

branche groen nog een hoop kunnen doen! 

Groen 



Lunchcafé Op Smaak 
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Lunchcafé Op Smaak heeft haar deuren inmiddels drie keer voor u geopend. In januari was dit voor het eerst en waren de trotse ouders 

van onze leerlingen als eersten welkom. In de maanden daarna was Lunchcafé Op Smaak geopend voor iedereen. Tot dusver waren de 

woensdagmiddagen een succes en zat het restaurant vol!!  

 

Zowel voor leerlingen als docenten was dit begin best spannend. Een echt lunchcafé, met echte gasten, dat is een hele 

verantwoordelijkheid! Tot onze vreugde hebben tot dusver al onze gasten met een tevreden glimlach een heerlijke lunch genoten. Voor 

de leerlingen die mee hebben gewerkt geldt: wij zijn enorm trots op jullie! Een bestelling opnemen bij een onbekend persoon, snel 

verschillende lunchgerechten afmaken en onder bepaalde mate van stress toch gastvrij en vriendelijk blijven, dat is een geweldige 

prestatie!   

In verband met de Corona virus is het Lunchcafé Op Smaak op woensdag 13 mei dicht. 

 

Gouden schaal Gezonde Schoolkantine 

Accent VSO Op Noord heeft onlangs een gouden Schoolkantine Schaal 2019 – 2020 van het 

Voedingscentrum verdiend. De Schaal is de bekroning op het harde werk voor de gezondere 

inrichting van de schoolkantine. 

 

Accent VSO Op Noord heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Tenminste 80% van 

het aanbod bestaat uit gezondere broodjes, fruit, salades en andere gezonde producten. Water om 

te drinken is altijd beschikbaar. Voor leerlingen is het extra makkelijk om een gezondere keuze te 

maken, want die producten liggen vooraan. 

 

Toekomst 

De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere 

Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie 

van VWS. Een gezonde en bewuste leefstijl is belangrijk voor leerlingen, want de gezonde 

gewoontes die ze nu aanleren, nemen ze een leven lang mee. 

 

De Gezonde Schoolkantine 

De Gezonde Schoolkantine is een project van het Voedingscentrum voor een gezonder 

voedingsaanbod op v(s)o- en mbo-scholen. Voor meer informatie: 

www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine  

http://www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine


Fietstechniek 

Bij de branche fietstechniek op locatie Fietspunt van de 

gemeente Rotterdam demonteren leerlingen onderdelen van 

tweedehands fietsen. Die onderdelen worden hergebruikt dus 

demonteren moet met zorg gebeuren. De leerlingen moeten 

aan kunnen geven welke onderdelen van de fiets geschikt zijn 

voor hergebruik. Denk hierbij aan lampen, zadels, trappers en 

bagagedragers om er enkele te noemen.  

 

Demonteren van fietsbanden 

Hiervoor wordt er geoefend met bandenlichters, waardoor de 

buitenband stapsgewijs en voorzichtig van de velg los komt en 

de band geschikt blijft voor hergebruik.  

 

Ontwikkeling 

Het op deze manier leren draagt bij tot het wennen aan een 

werkomgeving en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook laten 

de leerlingen door hun inzet doorzettingsvermogen en al wat 

technisch inzicht zien! 

Kortom een leuke en uitdagende stage! 

 

Facebook pagina van 

Accent VSO Op Noord  
Wist u dat: 

U op internet onze facebookpagina kunt zoeken zonder dat u 

facebook heeft? 

Hier worden veel leuke dingen of tips gedeeld nu we elkaar 

een tijd niet zien. Zeker ook leuk voor de leerlingen. Zo zien ze 

ook wat andere klassen zoal doen. 

 

Ga naar https://www.facebook.com/Accent-VSO-Op-Noord-

525872950912497/  

 

U mag als u wel facebook heeft en ons nog niet volgt altijd op 

de like-duim drukken!! 
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Sportdag 
 

De sportdag is verplaatst van 24 april naar 10 juli 2020! (Onder 

voorbehoud) 
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De leerlingenraad 

Op maandag 10 februari was de eerste vergadering van de nieuwe leerlingenraad . In de weken voorafgaand aan de vergadering is 

er in de klassen gekeken wie het beste de klas zou kunnen vertegenwoordigen. Soms zijn er zelfs verkiezingen gehouden . Hoewel  

niet iedereen aanwezig kon zijn, omdat er op dat moment ook een sporttoernooi plaatsvond, hadden we met elkaar toch een hele 

zinvolle vergadering. De leerlingen kwamen met hele goede voorstellen om dingen te verbeteren in de school. Wat we als eerste 

gaan aanpakken is het schoolplein. Er zijn heel wat  goede ideeën daarover naar voren gekomen die de komende tijd ook serieus 

bekeken worden. 

 

De namen van de leerlingen die in de leerlingenraad zitten zijn: Romy, Nesy, Adones, Joël,  Kim, Ina, Joëlle. Als de eerste 

vertegenwoordiger afwezig is dan komt de reserve vertegenwoordiger in beeld: Mabel, Stanley, Eric, Damiaro, Elif en Kordestan. 
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Schoolregels en Werknemersvaardigheden 



Onderwijs op afstand - Accent VSO Op Noord 
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Klas 1C 

De leerlingen van 1C werken iedere dag heel knap aan hun schoolwerk. Iedere week knutselen wij iets met elkaar. Als het klaar is 

dan sturen wij elkaar foto’s. 

Meester Ad en juf Johanneke brengen de leerlingen iedere week een bezoekje op afstand. Hier ontvangen de leerlingen 

knutselmateriaal en huiswerk op papier.  

Wij zijn heel trots op de leerlingen en op hun ouders. 

 

 

 

 

Leerjaar 2/3 

 

In leerjaar 2/3 krijgen leerlingen werk opgestuurd via de post en via de mail. Maar er staat ook elke week een digitale weektaak 

klaar in Junior Einstein. Zo kunnen de leerkrachten goed zien welke oefeningen de kinderen hebben gemaakt en hoe goed ze de 

oefeningen hebben gemaakt. De leerlingen vinden het ook erg leuk om te doen! Daarnaast hebben wij een Whatsapp groep met 

de hele klas waarin we elkaar laten weten hoe het gaat en zo kunnen we toch contact houden met elkaar. We vonden Zoom heel 

erg leuk, maar vanwege de veiligheid gaan we nu verder in Teams om met de hele klas tegelijk te kunnen praten en les kunnen 

hebben. 



Leerjaar 5/6 

 

Zie hier het lokaal van leerjaar 5-6. 
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Een saaie boel. We missen elkaar. De leerlingen zijn thuis en komen meestal niet buiten. Ik heb iedereen hun eigen map 

gebracht met huiswerk er in en later via de post meer werk opgestuurd. We spreken elkaar elke week en ik ben trots op zowel 

de leerlingen als hun ouders hoe goed ze het doen. Het is niet makkelijk, zeker niet, maar iedereen heeft wel de inzet om vol 

te houden, toch ook aan het huiswerk te gaan. Veel leerlingen doen ook hun werk op de computer, niet iedereen heeft 

ingelogd. Binnenkort ga ik weer even bij iedereen langs om kort elkaar te zien en bij te praten, dat is nog prettiger dan door de 

telefoon. Kan ik meteen hun gemaakte werk meenemen en nakijken. De twee dames uit de klas willen graag leesboeken, dus 

dat is geregeld, genoeg goede boeken in onze bibliotheek ten slotte. Natuurlijk willen we weer graag naar school en vinden 

we het jammer dat het schoolfeest niet door kon gaan zoals ook excursies, die we gepland hadden. En wat te denken van 

kamp…Sommige leerlingen bellen met hun vrienden of spreken elkaar via een spel. Uitslapen is ook een geliefde bezigheid! 

We hopen allemaal dat alles weer normaal gaat worden, maar beseffen ook dat dit nog wel even kan gaan duren. Ik wens 

iedereen een goede gezondheid en voor thuis een goed humeur, wees aardig voor elkaar dat helpt!  

         Bloemetjes op ons lege plein. 



Live koken met meester Thom 

Op woensdag 15 april 2020 is de allereerste live kookles geweest, niet fysiek maar digitaal. Meester Thom had zijn keuken helemaal 

verbouwd naar een kookstudio, zie de foto’s hieronder. De allereerste les ging over pasta, wat is dat en hoe wordt het gemaakt. 

Tijdens de les hebben de leerlingen en ook meester Thom verse pasta gemaakt. Dit was nog niet zo makkelijk. Maar wat is verse 

pasta zonder een verse pastasaus? Helemaal niks, dit hebben we toen ook gemaakt en uiteindelijk was het gerecht verse tagliatelle 

met kip en verse groente met een overheerlijke verse pastasaus. Meester Thom probeerde iedereen, die mee aan het koken was 

(wel ongeveer 20 personen), te helpen. Nog een leuk klein weetje wat niemand weet tot nu. Tijdens een livestream kan soms wat 

mis gaan, soms gebeurt dit tijdens de livestream, maar dit kan ook in de voorbereidingen gebeuren. Ook bij meester Thom ging er 

iets mis, het blik met gesneden tomaten ging niet open en toen hij het blik wilde openen ging zijn blikopener kapot. Toen het blik 

uiteindelijk open was vlogen de spetters tomatensap op de witte muur in zijn keuken (een aantal spetters zaten zelfs bijna bij het 

plafond). 
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Voor de leerlingen 
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Air hockey 

 

Ga met zijn tweeën op handen en knieën tegenover elkaar zitten. Je hebt een bal ( voetbal, tennisbal, pingpongbal, bolletje sokken 

etc.) nodig. Met 1 hand rol je de bal naar de overkant en probeer je te scoren bij de ander. Als de bal gevangen wordt scoor je dus 

niet. 

- Wie het eerste bij de 10 is heeft gewonnen. 

- Hoeveel keer kun jij over tikken zonder dat het mis gaat? 

Moeilijke variant: ga in een bruggetje staan (op handen en voeten, buik wijst omhoog),  je speelt air hockey met je voeten. 

Beweegspelletjes met de dobbelsteen 
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Uit Havenloods krant 



Accent VSO Op Noord 

Erasmussingel 120 

3051 XC Rotterdam  

Tel: 010 - 285 78 28 

 

vso-opnoord@cvoaccent.nl 
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