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Nieuwsbrief januari 2020
Beste ouders/verzorgers,

Het jaar 2020 is al weer een paar weken oud. Toch wil ik u, ook namens het team, het 

beste wensen voor dit jaar. Goede gezondheid en alle goeds voor dit nieuwe jaar! We 

zijn weer begonnen aan de volgende periode van dit schooljaar. In deze brief leest u al 

over de activiteiten van de komende weken.

Opening gevel en restaurant

Op 9 januari hebben we de gevel en het restaurant officieel geopend met de leerlingen, 

het team en genodigden. Het was een feestelijke gebeurtenis. Misschien heeft u de foto’s 

en de berichten gezien op Facebook en gelezen in de krant. Op dit moment worden wij al 

gebeld voor reserveringen om te komen eten in ons restaurant. De bewoners van de 

Zonnetrap hebben al de mogelijkheid om 2 keer per week tussen de middag te komen 

eten. Er wordt nagedacht over de mogelijkheid om ook in de toekomst ’s avonds in het 

restaurant te kunnen eten. Uiteraard is het voor u, als ouder, dan ook mogelijk om te 

reserveren. Binnenkort nodigen wij u uit voor een kopje koffie in het restaurant, zodat u 

zelf kan zien hoe mooi het is geworden en hoe hard de leerlingen in de keuken en het 

restaurant werken.

Open dag

Dinsdag 21 januari is er open middag en avond voor de nieuwe leerlingen met hun 

ouders. De ouderregiegroep en een aantal leerlingen werken met het team mee aan 

deze dag. De nieuwe leerlingen kunnen kennismaken met de school en workshops 

volgen bij de praktijkvakken. Aan de ouders zal een voorlichting worden gegeven over de 

school. We hopen op veel belangstelling deze dag!

Spreekmiddag en avond

Op 3 februari is er weer gelegenheid om met de docent van uw kind te praten over de 

voortgang van de ontwikkeling van uw kind. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de 

inschrijving voor de middag of de avond. Wij rekenen erop dat u van deze gelegenheid 

gebruik maakt.

Nieuwe collega

Sinds begin november is mevr. Y. Laging, vestgingsdirecteur van Accent Hoogvliet 

gestart met een re-integratie traject op onze school. Na een afwezigheid van enkele 

maanden op Accent Hoogvliet was zij erg blij met deze mogelijkheid, die wij haar hier op 

school hebben geboden. Afgelopen maandag 13 januari jl. heeft zij op Accent Hoogvliet 

en op onze school bekend gemaakt, dat zij na lang beraad en met wederzijds 

goedvinden in overleg met de Algemeen directie van CVO Accent en het bestuur van 

CVO niet zal terugkeren naar Hoogvliet als vestigingsdirecteur. Zij zal vanaf 1 februari als 

directeur binnen CVO Accent gaan werken aan innovatieve projecten en op de zes 

Accent scholen samen met de vestigingsdirecteuren gaan meewerken aan 

organisatorische en onderwijskundige ontwikkelingen op alle scholen. Vooralsnog blijft 

onze school haar vaste werkplek, zodat zij in de resterende tijd extra projecten en 

activiteiten bij ons op school zal kunnen uitvoeren. Wij zijn erg blij, dat mevr. Laging haar 

kennis en capaciteiten in zal blijven zetten voor Accent, maar vooral ook op onze school.

Voortganggeprek

03-02-2020

Voorjaarsvakantie 

24-02-2020 t/m 27-02-2020

Studiedag

02-03-2020, vanaf 12.00 uur

Open ochtend

18-03-2020, van 09.00u – 11.00u

Kijk ook op onze site! 

www.accent-vso.nl

Nummer 3 / schooljaar 2020

Nov
2019 



Nieuwe methoden

Zoals u weet is elke school doorlopend in ontwikkeling. Zo ook VSO Op Zuid. Dit jaar zijn we gestart met het gebruik van twee nieuwe 

methoden. 

‘Werken aan rekenen’ is de methode die wij zijn gaan gebruiken voor ons rekenonderwijs. Deze methode is speciaal geschreven voor de 

VSO leerling. Een methode die zich richt op de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Een voorbeeld. 50 – 20 = 30. Dat noemen wij 

het ‘kale’ rekenen. Onze leerlingen leren via de praktijk. Diezelfde som gieten we in een praktisch jasje. Je koopt een houten plank van 

50 cm. Maar er past maar een plank van 20 cm in de boekenkast. Hoeveel moet je er nu afzagen? Welk gereedschap heb je daarvoor 

nodig?

De methode richt zich vooral op het praktische rekenen: tijdrekenen, meten, wegen, geldrekenen enz.

U kunt een kijkje nemen op de website: www.werkenaanrekenen.nl

Sinds dit jaar heeft onze school ook een VSO-PRO klas. Deze klas werkt op Pro (Praktijk Onderwijs) niveau en dat betekent dus ook dat 

zij gebruik maken van PRO methoden. De leerlingen werken met de methode Deviant. Een methode die in alle opzichten een stap verder 

en dieper gaat dan ‘Werken aan rekenen’. Die dus geschikt is voor het onderwijs aan deze groep leerlingen. 

U kunt een kijkje nemen op de website: www.uitgeverij-deviant.nl

Hartelijke groet,

Mw. P.H.E. Nagtegaal
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Onze kantine een gouden Schoolkantine Schaal heeft verdiend? 

Dit omdat wij bij ‘Eten Op Zuid’ voldoen aan de Richtlijnen Gezondere Kantines. Voor deze prestatie hebben 

wij per post de gouden Schoolkantine Schaal ontvangen. 

De schaal heeft uiteraard een trotse plaats gekregen in de schoolkantine!

Wisten jullie dat….

http://www.werkenaanrekenen.nl/
http://www.uitgeverij_deviant.nl/


Nieuws vanuit de branchegroep handel & economie

Met handel en economie hebben we voor de vakantie een boodschappen project gedaan. De leerlingen hebben gewerkt aan 

levensecht leren. Ze hebben vaardigheden geleerd in het kader van zelfredzaamheid. De vaardigheden kunnen ze later gebruiken 

als ze zelf boodschappen gaan doen. De leerling hebben geoefend met zelf keuzes te maken. (vb. dure chocopasta op je brood of 

liever even langs de Turkse bakker?). Ze hebben een boodschappenlijst gemaakt voor een lekkere en gezonde lunch. De leerlingen 

hebben een budgetplan gemaakt (omgaan met geld) en nagedacht over wat ze graag wilden eten. 

De leerlingen van de branchegroep Horeca hebben de koffie en de thee verzorgd en geholpen met klaarzetten van de lunch in ons 

nieuwe restaurant. De leerlingen van de branchegroep Groen verzorgden deze dag de aankleding met gezellige bloemetjes in 

mooie vaasjes. Ouders waren genodigd om als afsluiting van dit project met de kinderen van de lunch te komen genieten. Het was 

een goede sfeer, waarin blije, gemotiveerde leerlingen gezellige lunchten met ouders en docenten. Kortom een heel geslaagd 

levensecht boodschappenproject.

Ook zijn we in de lessen van handel en Economie op dit op dit moment o.a. bezig om winkelvaardigheden aan te leren. De 

leerlingen zijn bezig om klanten te helpen die boodschappen doen. Hierbij leren ze in 5 stappen sociale vaardigheden, waardoor ze 

een klant beter kunnen helpen (groeten, opdracht herhalen, meelopen, product geven en fijne dag wensen). Zelf hadden ze 

spontaan een rollenspel bedacht met boodschappen doen en het afrekenen bij de kassa. Echt super goed van de leerlingen! Ook 

leren ze de uitvoering in de praktijk. We hebben geoefend met spiegelen. Ook hierbij gebruiken we weer vaste stappen bij het 

aanleren (van boven naar beneden, van links naar rechts, naar voren, vol en facing=merk goed zichtbaar). Resultaat een netjes 

gespiegeld schap en trotse leerlingen op de foto.

Woensdag 22 januari is de afsluiting van dit project en gaan we naar de Albert Heijn in de Keizerwaard om de vaardigheden 

(spiegelen en klanten helpen) in de levensechte wereld toe te passen. U bent als ouder van harte welkom van 10.30-11.00 uur om 

een kijkje te komen nemen.

Tot slot nog stukje over de stage op maandag.

Een half jaar lang hebben leerlingen op maandag stage gelopen bij de Albert Heijn op Keizerswaard. Elke week konden we zo 

werken aan spiegelen en klanten helpen. Maar er was veel meer mogelijk. In dit halve jaar hebben we ook kennis gemaakt met de 

groente-afdeling van de Albert Heijn. Dhr. Sinan heeft ervoor gezorgd dat leerlingen kennis konden maken met de verschillende 

soorten groente en fruit. De leerlingen hebben zelfs geleerd hoe het proeft. Ook hebben we toetjes, melk en boter op datum 

gevuld. We kregen complimenten van collega's, teamleiders en klanten voor de behulpzaamheid, het nette/strakke spiegelen en de 

nauwkeurigheid waarmee onze leerlingen de opdrachten uitvoeren. Kortom een geslaagde winkel stage bij handel en economie.
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Hééél vééél bloembollen

De afgelopen maand hebben de leerlingen van het praktijkvak groen een grote, maar vooral leuk klus aangepakt. De opdracht was 

om bollen te poten bij de Prins Willem-Alexanderschool te ‘s-Gravenzande. Toen we daar aankwamen lagen de bollen al klaar: 4 

kratten vol met prachtige tulpenbollen, hyacinten, allium en blauwe druifjes. 
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Aan het werk dus: Rond de hele school moesten de bollen de grond in. 

Langs de hekken: In de tuintjes van de leerlingen: Onder de heg: 

Na 2 dagen flink doorwerken waren alle bollen gepoot. En nu maar wachten op het voorjaar, wanneer alles in bloei komt. We kregen

ook voor onze eigen school nog flink wat bloembollen mee, zodat we er ook zelf van kunnen gaan genieten.  



In Balans Oefentherapie op school

5

Dit schooljaar ben ik, Lotte Betlem, op de woensdag en donderdag aanwezig bij VSO op Zuid. Als kinderoefentherapeut help ik 

kinderen om zich te ontwikkelen op motorisch gebied. Het doel van de behandeling is het spelenderwijs vergroten van de 

motorische ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, waarbij hij/zij meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen. Door hen te 

helpen leren ze meer motorische vaardigheden die ze zowel thuis, op school, op stage en overal in hun dagelijks leven kunnen 

toepassen.

Kinderen kunnen motorische problemen ervaren op het gebied van:

· Het evenwicht:

Kinderen die vaak vallen, hun evenwicht snel verliezen, niet goed op een been kunnen blijven staan, niet op tijd stilstaan.

· Grove motoriek:

Kinderen die moeite hebben met springen, hinkelen, fietsen, gymmen, wandelen, traplopen, buitenspelen.

· Fijne motoriek

Kinderen die moeite hebben met het gebruiken van kleine materialen, bijvoorbeeld het gebruiken van knopen, ritsen, drukkers etc., 

schroefjes, pinnetjes, de samenwerking tussen beide handen (bijv. bij knippen, eten met bestek) thuis, op school, of bij stages.

· Schrijfmotoriek:

Kinderen die onduidelijk schrijven, moeite hebben met kleuren of tekenen, moeite hebben met het maken van letters, niet 

gemakkelijk het schrijfgerei vasthouden, pijn in handen/vingers krijgen tijdens het schrijven.

· Houding:

Rugproblemen (bijv. een gebogen rug), voeten die versterkt naar binnen of buiten staan, veel hangen aan tafel, heel gespannen 

spiergebruik, op de tenen lopen of juist sloffen, heel druk, wiebelig en beweeglijk zijn of juist heel weinig bewegen. 

Mocht u denken dat uw kind ook baat heeft bij oefentherapie of heeft u vragen, dan kunt u mij of iemand op school natuurlijk altijd

even aanspreken. Ook de leerkracht van uw kind en de intern begeleider houden de motoriek van uw kind in de gaten. Wanneer zij 

denken dat uw kind hulp zou kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van motorische vaardigheden, dan zullen zij ook contact met u 

opnemen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.inbalans-oefentherapie.nl.

Groetjes en wie weet tot ziens,

Lotte Betlem

In Balans Oefentherapie

06-24712408



Zoals u wellicht al heeft vernomen, heeft ons restaurant een totale make-over gekregen. Nieuw meubilair, nieuw behang en ook 

dragen de leerlingen nieuwe werkkleding. Dit was al eventjes het geval, maar op donderdag 9 januari 2020 is ons nieuwe 

restaurant ‘Eten op Zuid’ officieel geopend!

Daarnaast heeft de directeur van het CVO Henk Post de naam op de gevel van onze school gepresenteerd. Waar er voorheen A.J. 

Schreuderschool op onze gevel prijkte, is dit veranderd naar Accent VSO Op Zuid.

Het was een mooie en leuke middag waarbij onze school vol in de schijnwerpers stond! 
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Opening 9-01-2020



Gezocht! 

Wij zijn hard op zoek naar ouders/ verzorgers die onze MR willen versterken.

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de 

medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de 

medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om 

mee te praten over het beleid op school.

Als u interesse heeft om deel te nemen aan de MR of een keer een vergadering wilt bijwonen wendt u zich dan tot Mw. L. Huyben. 

(email: l.huyben@accent-vso.nl) .

Meer informatie over de Medezeggenschap is te lezen op www.infowms.nl
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Accent VSO Op Zuid

Pythagorasweg 80

3076 AJ Rotterdam

Tel: 010 – 293 08 08

vso-opzuid@cvoaccent.nl
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