
Agenda 
Schoolzaken 

Beste ouders, 

Wat een bijzonder schooljaar 2019-2020 hebben we gehad! U bent aan het begin van 

het schooljaar geïnformeerd over onze plannen over het brancheonderwijs en het 

vrijetijdsonderwijs. We zijn hier met succes en met veel enthousiasme mee gestart. Er 

zijn veel successen in dit schooljaar te melden waar we trots op zijn. Het meest trots zijn 

we als school natuurlijk als de leerlingen goed leren of als u als ouders uw kind ziet 

groeien in zijn of haar ontwikkeling. We zijn ook trots, dat we liefst 23 leerlingen hebben 

ingeschreven in het nieuwe schooljaar. Daar spreekt vertrouwen uit in onze school waar 

alle medewerkers met volle inzet elke dag goed onderwijs aan alle leerlingen geven. 

Het was een schok om u te moeten mededelen, dat op maandag 16 maart de school 

volledig dicht moest. Veel schoolactiviteiten moesten gestopt worden. Met name het 

schoolkamp hebben we ook moeten uitstellen. Van uitstel komt zeker geen afstel! De 

gezondheid van een ieder stond bovenaan en we moesten in het belang hiervan 

besluiten nemen, die soms niet als prettig werden ervaren. 

U weet dat de school na de zomervakantie weer volledig open kan. Dat besluit van het 

kabinet doet ons allen goed en alle leerlingen kunnen gelukkig weer tegelijkertijd naar 

school. Vanuit de RIVM en Lecso komen nog richtlijnen. U wordt daar in het begin van 

het schooljaar over geïnformeerd. Zeker is wel dat alle leerlingen weer alle dagen 

tegelijkertijd naar school toe kunnen. Ik wens u allen een fijne zomervakantie toe en zie u 

allen graag na de zomervakantie terug op school. 

 

 

 

De heer D. Everts 

Vestigingsdirecteur Accent VSO Op Noord 

 

10 juli  

In verband met  het Coronavirus gaat 

de sportdag niet door. 

 

13 juli  

De presentatieavond 

vrijetijdonderwijs gaat in verband met 

het Coronavirus niet door. 

 

17 juli 

Lessen tot 12.30 uur 

Daarna start zomervakantie 

 

31 augustus  

Start nieuwe schooljaar 2020-2021 

 

17 september 

Studiedag- alle leerlingen zij vrij 
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Ik ben Alissa Bus en ik werk sinds 20 april 2020 op Accent VSO Op Noord als orthopedagoog. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en 

donderdag. 

De afgelopen drie jaar heb ik dyslexiebehandelingen gegeven en groepjes leerlingen begeleid die niet goed mee konden komen in het 

regulier- of speciaal basisonderwijs. Dit blijf ik nog twee dagen per week doen.  

 

Ik woon samen met mijn vriend en twee katten in Schiedam. Ik vind het leuk om series te kijken, een spelletje te spelen en een boek te 

lezen, maar ook om lekker te wandelen of fietsen in de natuur. Daarnaast hou ik er van om te reizen.  

 

Als orthopedagoog houd ik mij vooral bezig met de zorg voor leerlingen die net wat meer nodig hebben of over wie er zorgen zijn. Hierbij 

is het belangrijk om de zorg goed bij de leerling aan te laten sluiten. Dit is dus maatwerk. Vaak kan de zorg binnen school geboden 

worden, maar soms ook niet. Dan wordt er gekeken naar hulp van buitenaf. Ik zal dan de leerling en ouders/verzorgers hierin begeleiden. 

De afgelopen tijd heb ik ervaren als heel prettig en ben ik binnengekomen in een warm team, ook online. Ik kijk daarom al uit naar het 

nieuwe schooljaar. Maar nu eerst: een fijne vakantie! 

Kamp 

Vanwege alle Coronamaatregelen heeft  Accent VSO Op Noord in samenspraak met Duinrell besloten om het schoolkamp te verplaatsen naar 

donderdag 27 en vrijdag 28 mei 2021. Met het wijzigen van de datum is het voor de leerlingen die voor 1 oktober 2020 de school verlaten, helaas niet 

mogelijk om deel te nemen aan het schoolkamp. De leerlingen die voor 1 oktober 2020 de school verlaten, krijgen hun geld terug.  

Datum: Donderdag 27 en vrijdag 28 mei 2021.  

Waarom: Schoolkampen hebben voordelen, heel veel voordelen. De ontwikkelingen die een kind doormaakt op kamp zijn enorm. Zelfstandig worden, 

verbeteren van de sociale skills, ontsnappen uit de dagelijkse routine, actief en fysiek bezig zijn, enzovoort. Maar dat is natuurlijk slechts een bijzaak 

en niet de reden dat een kind op  kamp wil. Een kind wil op kamp omdat hij dan even niets moet, maar  samen met leeftijdsgenoten de leukste 

activiteiten onderneemt. Echt vakantie vieren zoals zij dat willen. Tuurlijk gelden er regels, dat is nodig voor een goed en prettig kamp voor iedereen. 

Elke groep wordt begeleid door teamleden van  Accent VSO Op Noord. 

Waar: De leerlingen verblijven in het Duinhostel op attractiepark Duinrell. 

Hoe: Wij zullen rond 09.00 uur van school vertrekken met een touringcar. Uw zoon/dochter/pupil kan die ochtend gewoon met de taxi naar 
school. 

  

Aankomst school: Op vrijdag 28 mei omstreeks 15.30 uur, er rijden die dag GEEN taxi’s, u haalt uw eigen zoon/dochter/pupil op. Houd onze Facebook 

pagina in de gaten, hierop zullen we u op de hoogte houden (Accent VSO Op Noord).  Alle verdere informatie staat vermeld in het handboek dat alle 

leerlingen begin februari 2021 ontvangen. 

  

 



Techniek  

Opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn voor de 

technieklessen. 

Hoe ziet een techniekles er uit tijdens de coronacrisis? Met 

twee leerlingen per les zijn we aan de slag. Tijdens de les 

gebruiken de leerlingen hun eigen gereedschap. Extra 

hindernis is dat de leerlingen geen gebruik mogen maken van 

de elektrische figuurzaag, vlakschuurmachine en de 

kolomboormachine. Dit vanwege het niet tijdig kunnen 

ingrijpen door de te houden 1,5 meter afstand. 

Waar zijn de leerlingen druk mee? Voor de coronacrisis heb ik 

contact gehad met de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze 

gemeente is bezig met het vergroenen van hun schoolpleinen. 

Om dit te kunnen realiseren hebben zij o.a. plantenbakken, 

vogelhuisjes en insectenhotels nodig. In overleg met de 

gemeente afgesproken dit laatste te gaan maken voor hun 

schoolpleinen. 

Om te zorgen dat leerlingen veilig kunnen werken heb ik 

bouwpakketten voor hen gemaakt. Hierdoor bestaan de 

handelingen, die de leerlingen moeten doen, voornamelijk uit 

schroeven en timmeren. 

De leerlingen uit groep 3/4 zetten  grote insectenhotels in 

elkaar. Groep 2/3 maakt kleine insectenhotels van pallethout. 

Groep 1 is bezig met hun eigen werkstuk De flipperkast. 

Hieronder ziet u de leerlingen aan het werk! 

 

Zorg en Welzijn 

Sinds we in september 2019 gestart zijn met het 

branchegericht onderwijs is de branche Zorg en Welzijn daar 

een vast onderdeel van. Zorg en Welzijn richt zich op 

persoonlijke verzorging en zorg voor de omgeving.  

Onder zorg voor de omgeving valt het vak schoonmaken. In 

de eerste twee leerjaren richt zich dat voornamelijk op het 

schoonmaken van je eigen huis en doen de leerlingen 

praktische vaardigheden op binnen de school. De 

vaardigheden, die de leerlingen het afgelopen jaar hebben 

geleerd, zijn onder andere: een emmer sop maken, bed 

verschonen, stofzuigen, stof afnemen, tafels schoonmaken, 

ramen zemen, was sorteren, wasmachine bedienen, was 

vouwen, kledingetiketten aflezen, omgaan met 

schoonmaakmiddelen, etc. 

Vanaf het derde leerjaar gaan we ons richten op de 

professionele schoonmaak en werken we toe naar 

certificering. Dan gaan de leerlingen buiten de school ervaring 

opdoen, nog wel onder begeleiding van een docent/assistent. 

Vanaf het vijfde leerjaar worden de stages individueel en 

zonder fysieke begeleiding van school maar wel op afstand. 

Met het vak persoonlijke verzorging zijn we begonnen met 

zorgen voor je eigen lichaam en hygiëne. Daarna hebben we 

het over de spijsvertering gehad en over voeding. 

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere: 

gezonde voeding, bouwstoffen voor ons lichaam, de schijf van 

5, de herkomst van ons voedsel, het bewaren van voedsel, 

gezonde leefstijl etc. 

Dit schooljaar hadden we alleen leerlingen uit leerjaar twee. 

Gelukkig hebben een aantal van die leerlingen voor zorg en 

welzijn gekozen, zodat we in september met hen de volgende 

fase in kunnen gaan. Ook komen er nieuwe leerlingen vanuit 

het eerste leerjaar waarvoor leuke lessen klaarliggen. 
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Leerjaar 5/6 
In leerjaar 5 – 6 zijn bierflesjes aanwezig… Als u goed kijkt dan is dat heus Accent bier! Met 0 % alcohol, dat dan weer wel. Met 

prachtige bloemen er in, iedereen zijn eigen bloemenvaasje om het iets gezelliger te maken. 

Na lange tijd gelukkig weer naar school jammer genoeg maar met 6 leerlingen tegelijk in de klas, beetje saai, zeker ook op het plein. 

Maar het is niet anders dus maken we er weer wat van.  

Deze week hadden we goede gesprekken n.a.v. een boek. In het boek wordt een jongen van Chinese afkomst gepest. Dus gepraat 

over pesten en discriminatie, ook n.a.v. het nieuws. De jongen uit het boek kon niet zo goed leren, zijn zusjes waren veel slimmer. 

Zijn ouders waren duidelijk teleurgesteld in hem. Zo kwam ons gesprek op de situatie van de leerlingen in de groep. Het mooie was 

dat niemand de ervaring had dat zijn of haar ouders teleurgesteld zijn in hun kind, omdat hij of zij in het speciaal onderwijs is. Ze 

hebben het gevoel dat de ouders of andere opvoeders van hen houden en hen accepteren zoals ze zijn. Gaaf. Wel gaven sommige 

leerlingen aan teleurgesteld te zijn in zich zelf. Dus daar hebben we goed over door gepraat. Waarover ben je teleurgesteld, waar 

baal je van, denk je dat er nog dingen veranderen enz. We hebben vervolgens besproken dat je je zelf niet moet vergelijken met 

een ander, die wel goed kan leren bijvoorbeeld, maar dat je beter jezelf kunt vergelijken met jezelf. Kijk eens wat je kon en deed 

toen je 13 was bijvoorbeeld en hoe je daarin bent vooruit gegaan, als mens. Goede voorbeelden konden ze benoemen. Waardevol 

was het. 
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Wij doen mee… 
 

Wij als school gaan meedoen aan een prijsvraag Groen om een groene schoolmuur/plein voor de school te winnen. 

Het is de bedoeling dat leerlingen van de Top Academie Groen hier aan mee gaan werken volgend schooljaar. 

 

In september worden er gesprekken gevoerd met de winnende school om er invulling aan te gaan geven. 

 

We gaan ons best doen om deze prijs natuurlijk te winnen aangezien ons plein zeker een opknapbeurt kan gebruiken! 



Fietswerkplaats  
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Accent werkkleding 

Meester Mohammed en meester Eric hebben hard gewerkt aan een nieuwe fietswerkplaats. 

Daar kunnen leerlingen leren hoe je een lekke band kunt plakken of een reparatie aan de fiets kunt verrichten. 

De shirts zijn binnen. Bij Facilitaire Dienst dragen wij tegenwoordig deze t-shirts. Zo kan iedereen zien dat je stage 
loopt bij de Facilitaire Dienst. Leuk is dat alle branches werkkleding hebben met het logo van Accent. 

 
 
 



 

Digitaal huiswerk via Basispoort  
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. 

In de week van 13 juli wordt het Brinnummer van de school aangepast, dan kan er geen digitaal huiswerk via de Basispoort 

gemaakt worden. 

Sportdag  
 

In verband met het Coronavirus gaat de sportdag van 10 juli niet door! 

 

Schoolfotograaf 
 

De schoolfotograaf komt dinsdag 1 september. 

Studiedag  
 
Donderdag 17 september heeft het personeel van Accent VSO Op Noord 

een studiedag.  

Alle leerlingen zijn vrij. 



Accent VSO Op Noord 

Erasmussingel 120 

3051 XC Rotterdam  

Tel: 010 - 285 78 28 

 

vso-opnoord@cvoaccent.nl 
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