
Agenda 
Schoolzaken 

Het schooljaar is inmiddels 6 weken onderweg. Het zal u niet ontgaan zijn, maar er zijn 

voor scholen strikte protocollen  voor leerlingen en medewerkers van de school bij 

verkoudheid en hoesten en/of keelpijn. Medewerkers en leerlingen worden dan naar huis 

gestuurd.en dienen getest te worden.  

 

Daardoor zijn er regelmatig 2-3 medewerkers niet op school, omdat  ze door de GGD 

getest moeten worden. Voor de school is het dan  onmogelijk om alle leerlingen  volgens 

het rooster les te geven en zullen leerlingen op sommige dagen geen onderwijs 

ontvangen in de school. 

 

Ik hoop, dat u begrip heeft voor onze ingewikkelde situatie in deze Coronaperiode en dat 

u begrip heeft voor besluiten, die de directie moet nemen.  

 

Gelukkig zijn er op school nog geen besmettingen onder leerlingen en medewerkers 

geconstateerd.  Alle medewerkers, gasten en leerlingen dienen bij binnenkomst van de 

school hun handen te desinfecteren, zodat de risico’s  voor besmetting zoveel mogelijk 

beperkt worden.  

 

Ook is er besloten, dat de leerlingen en de medewerkers buiten de klassen mondkapjes 

moeten dragen. Dit is erg belangrijk, omdat we vaak niet de 1,5 meter tussen leerlingen 

en medewerkers kunnen waarborgen in de school. 

 

Momenteel wordt er in de school geventileerd door de ramen en de deuren in de klassen 

open te houden.  Ik adviseer u om uw zoon of uw dochter warm gekleed naar school te 

laten gaan, omdat het klassenklimaat fris kan worden.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 t/m 25 oktober 

Herfstvakantie 

 

6 november 

Nationale schoolontbijt 

 

10 november  

Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

 

18 november  

Lunchcafé –ivm Corona dicht 

 

4 december 

Sintviering  

 

16 december 

Lunchcafé –ivm Corona dicht 

 

17 december 

Kerstviering – onder voorbehoud 

Nieuwsbrief nr. 2  

 

18 december 

Leerlingen zijn vrij 

 

 

 

De volledige agenda kun je vinden 

op: www.accent-vso.nl  

 

Nummer 1/ schooljaar 2020-2021 

Oktober 

2020  

http://www.accent-vso.nl/
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Bijdrage in de schoolkosten 2020-2021 
 

Met instemming van de medezeggenschapsraad is de bijdrage in de schoolkosten voor dit schooljaar vastgesteld op € 50,-. Dit 

bedrag is gelijk voor alle leerlingen van Accent VSO. 

De bijdrage van € 50,- kunt u overmaken naar IBAN nummer: NL90INGB0004213438 t.n.v. CVO-Bureau o.v.v. schoolkosten 

Accent VSO Op Noord, plus de naam van de leerling en zijn/haar klas. 

U kunt het bedrag ook bij de administratie van de school betalen. U ontvangt dan een kwitantie als betalingsbewijs. 

Toestemmingsverklaring - AVG wetgeving 
 

Deze week krijgen de leerlingen het toestemmingsformulier mee naar huis. Een aantal groepen heeft het al meegekregen. In 

verband met de AVG wetgeving verzoeken wij  u het toestemmingsformulier volledig in te vullen en mee te geven naar school. 

DRINGEND ADVIES MONDKAPJES  
Op scholen van CVO Accent dragen we zo veel mogelijk een mond-/neusmasker (mondkapjes) in de gangen en aula van de 

school. Dit dringende advies geven we om iedereen ervan bewust te maken, dat we sámen ervoor kunnen zorgen, dat het virus 

zich minder snel verspreidt. In de klas hoeft je mondkapje niet op, behalve bij sommige praktijkvakken. Op Accent gaan we ook 

sámen tegen Corona!  
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Het nieuwe C profiel binnen Accent VSO Op Noord 

  

Accent VSO Op Noord onderscheidt vanuit kindkenmerken verschillende typen leerlingen, met verschillende 

ontwikkelingsperspectieven en leerbehoeften en biedt hen daarbij een passend onderwijsaanbod. Hieruit voortvloeiend 

onderscheiden wij binnen het profiel dagbesteding 2 perspectieven, clusters van bestemmingen,  met daarbij horende leerroutes. 

Het gaat hier om belevingsgerichte dagbesteding en activiteitengerichte dagbesteding.   

   

Dit schooljaar zijn wij gestart met een profiel belevingsgerichte dagbesteding (CB). 

Deze groep zal alle activiteiten onder begeleiding van de eigen groepsleerkracht en assistent ondernemen. Te denken valt aan 

gym, Zedemo, seksuele vorming, muziek, dans en vrijetijdsbesteding. Deze leerlingen voeren alle activiteiten uit met de  eigen 

leerkracht/assistent.  

Om klas CB tot een succes te maken zullen wij begeleid worden door GripOp-advies. GripOp-advies is een orthopedagogische 

en onderwijskundige praktijk, die zich richt op de handelingsverlegenheid die ontstaat bij moeilijk verstaanbaar gedrag. GripOp-

advies werkt vanuit vijf verschillende schillen te weten het individu, de medewerker, de groep, het beleid en de financiën. De 

verschillende schillen kunnen niet los van elkaar gezien worden, ze staan constant in verbinding met elkaar. Door aan 

verschillende onderdelen van de vijf schillen te werken kan het beste resultaat bereikt worden.  

Met de start van het nieuwe programma begint de leerkracht van klas CB met een studie. Door het volgen van deze studie, 

samen met een collega van VSO Op Zuid, zal op een meer systematische wijze gezamenlijk gekeken worden naar de sociaal- 

emotionele ontwikkeling  (SEO) van leerlingen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Met deze kennis beogen wij om de 

begeleiding af te stemmen op de signalen van de leerling met een LVB, waardoor de leerling beter verstaan wordt en zich 

cognitief, communicatief en sociaal-emotioneel optimaal kan ontwikkelen.  
Accent VSO Op Noord heeft vorig schooljaar voor alle C-leerlingen de toets voor sociaal-emotionele ontwikkeling afgenomen. 

De Esseon geeft een ontwikkelingsniveau van het sociale en emotionele functioneren van de leerling. Op basis van dit 

ontwikkelingsniveau kan worden gekeken welke begeleiding en/of ondersteuning een leerling nodig heeft op sociaal-emotioneel 

gebied. Toetsgegevens worden, nadat ze met ouders besproken zijn, door de orthopedagoog verwerkt in het 

ontwikkelingsperspectief. Hiermee wordt het niveau van dagelijks functioneren op verschillende gebieden in kaart gebracht: 

Communicatie, Dagelijkse vaardigheden en Sociale vaardigheden.  

  

Maar hoe maken we het onderwijs voor deze doelgroep daadwerkelijk effectiever en mooier? 

Hiervoor werken wij o.a. met thema’s. Voor de leerlingen zijn thema’s betekenisvol, contextgericht en zinvol. Thema herfst bracht 

ons naar de appelboomgaard , waar we appels mochten gaan plukken. Hier hebben we heerlijke appelflappen van gemaakt in de 

klas. 

 

 

 

 

 

 

Voor het onderwijs gebruiken wij methodes welke aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen.  

Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 



TLV hoog 
Sommige leerlingen hebben een TLV hoog-bekostiging 

toegekend gekregen. Dit houdt in dat zij extra begeleiding 

krijgen op school, waarbij tijdens de begeleidingstijd aan 

doelen wordt gewerkt. De doelen komen voort uit de aanvraag 

en/of het functioneren binnen de groep. De doelen en 

evaluaties zullen beschreven worden in het OPP van die 

leerlingen. 

Het kan zijn dat iemand extra leesbegeleiding krijgt, iemand 

gebaat is bij gesprekken over hoe de schoolweek er uit ziet, 

iemand anders moet leren hoe om te gaan met drukte in zijn of 

haar hoofd. 

We spelen een spel, speciaal hiervoor uitgekozen, we gaan 

lezen op de computer of in een boek, soms bespreken we 

problemen in een groepje. 

 

 

 

Externe stage 
Wij zijn op 1 oktober gestart met een nieuwe externe stage op 

boerderij het Lansingerland. Wij zijn nog volop aan het 

ontdekken wat wij hier allemaal kunnen gaan leren, maar er 

zijn werkzaamheden te doen binnen alle branches. Afgelopen 

donderdag hebben wij was gevouwen van het 

kinderdagverblijf, de ramen gezeemd in de melkruimte van de 

koeien, geholpen met het vullen van de vakken in de winkel en 

wat in onze eigen kantine schoongemaakt. Volgende week 

gaan wij ook (met wat beter weer) groen onderhouden op en 

rondom het terrein.  
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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Accent VSO op Noord, 

  

Bij deze wil ik u mededelen dat ik weer gestart ben met mijn werkzaamheden op school na een lang zwangerschapsverlof.   

  

Ik vind het fijn om mijzelf nogmaals aan u voor te stellen, zodat u goed geïnformeerd bent over het schoolmaatschappelijk 

werk. Mijn naam is Mehtap en ik werk bij de dienst School Maatschappelijk Werk (SMW) van MEE Rotterdam Rijnmond.  

  

Ik kan ingeschakeld worden wanneer psychosociale problemen het functioneren en/of de leerprestaties van u kind nadelig 

beïnvloeden. Samen kunnen we zoeken naar mogelijke oplossingen. Door gesprekken met u, de leerkracht en eventueel het 

kind inventariseer ik de situatie rondom het kind. Soms is er meer nodig en kan ik u naar andere hulpverlening doorverwijzen 

voor de zorg die bij uw kind past. 

  

In moeilijke tijden is het fijn dat er professionals zijn die met u mee kunnen denken, naast u kunnen staan en ondersteuning 

kunnen bieden. In het belang van het kind probeer ik iedereen om het kind heen te motiveren en te activeren. Het kind staat 

centraal.   

  

Gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk en met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. De 

gesprekken vinden in principe plaats op school, maar een huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Er zijn geen kosten 

aan verbonden. 

  

Ik hoop met mijn diensten een positieve bijdrage te kunnen leveren ter bevordering van de ontwikkeling van het kind, de 

ondersteuning naar ouders en de school. 

  

Over het algemeen zal ik dinsdagmiddag (oneven weken) op school zijn. U mag bij mij binnenlopen als u vragen heeft. U 

kunt ook via de docent/interne begeleider/directie aangeven een gesprek met mij te willen. Daarnaast kunt u mij telefonisch 

bereiken via 06-41192403 of via e-mail: mehtap.ozturk@meerotterdam.nl. Mijn werkdagen zijn dinsdag en woensdag 

  

Met vriendelijke groet, 

Mehtap Ozturk 

Schoolmaatschappelijk werker 

MEE Rotterdam Rijnmond 

mailto:mehtap.ozturk@meerottedam.nl


Studiedag: dinsdag 10 november 
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Dinsdag 10 november heeft het personeel van Accent VSO Op Noord een studiedag.  

Alle leerlingen zijn vrij. 

 

Gymkleding 
 
Op maandag en op vrijdag  krijgen de leerlingen Gym/Rots en Water. Wilt u met uw kind/pupil erop letten, dat zij deze dagen de 

gymspullen op orde hebben: gymschoenen, een t-shirt en een broekje. 

SKVR in 1A  
De leerlingen van 1A hebben in de klas een workshop “Kleuren fabriek” gehad. De workshop stond geheel in het teken van 

schilderen met natuurlijke verf. 

Wil je ook schilderen met natuurlijke verf? Gebruik groenten, rode bieten, kurkuma, rode kool…. 

Nationaal schoolontbijt 
 

Op vrijdag 6 november doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt. 

U hoeft die dag geen lunchpakket mee te geven (wel een kleine pauzehap/fruit en drinken) 

Voor alle leerlingen met een glutenallergie worden er ook glutenvrije producten geleverd. 

 

Mocht u wat meer over het Nationaal Schoolontbijt willen weten, kunt u kijken op  www.schoolontbijt.nl  

http://www.schoolontbijt.nl/


Kamp 

 Wat: In deze brief vindt u puntsgewijs de eerste informatie over het kamp.  

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, samen met leeftijdsgenoten, de leukste activiteiten onderneemt en lol trapt. 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 op donderdag 27 mei rond 09.00 uur van school vertrekken met een touringcar. Uw zoon/dochter/pupil kan die 
ochtend dus 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. 

  

Kosten: €50,- Graag ontvangen wij dit bedrag voor 1 november 2020 op:  

Alleen voor nieuwe leerlingen en leerlingen die nog niet betaald hebben.  

Naam: CVO Accent-Bureau 

Rekening nummer: NL90 INGB 0004 2134 38 

Mededelingen: VSO Op Noord + naam van uw zoon/dochter/pupil 
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Vrijetijdsonderwijs 
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Uw kind heeft keuzes gemaakt en is daarop ingedeeld bij bijzonder leuke activiteiten. Onze school geeft de leerlingen de 

mogelijkheid om kennis te maken met allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Ze ervaren nieuwe dingen, leren of ze het leuk 

vinden of niet! Misschien willen ze in hun vrije tijd thuis ook wel zoiets gaan doen! Misschien een idee om daar eens over te 

praten: je gaat naar school of straks naar werk en wat kan je in je vrije tijd zoal gaan doen? We bieden een divers aanbod aan, 

plezier staat voorop en tegelijkertijd is er ook aandacht voor allerlei vaardigheden om te leren. Te denken valt aan: Soms moet je 

op je beurt wachten, soms vind je iets moeilijk, hoe geef je dat aan, soms kan je een ander helpen, maar ook leren schuren, 

filmen, dansen, fitnessen, enz. enz. 

 

Op de woensdagen is er tijd voor lessen vrijetijdsbesteding van kwart voor elf tot kwart over twaalf. 

Leerlingen hebben hun voorkeuren en komen in een groepje van hooguit 8 leerlingen uit verschillende groepen bij elkaar. In het 

schooljaar hebben we gekozen voor 5 periodes, die periodes lopen van vakantie tot vakantie. Uw kind is nu ingedeeld tot de 
herfstvakantie, daarna krijgt hij of zij dus weer een andere activiteit. 

Potten bakken:  

werken met klei en glazuur, ervaren hoe dat voelt, vorm 

leren geven, steeds een stapje moeilijker. Potten bakken is 

gekoppeld aan Kunstgeschiedenis en schilderen: leren over 

schilders van vroeger en nu en zelf ook aan de slag met 

verf en penseel, kleuren mengen, perspectief zien 

bijvoorbeeld. 

 

Dus ga je pottenbakken, dan heb je dat vak automatisch 

ook, en andersom.  

Beeldhouwen in speksteen:  

heel nieuwe technieken toepassen, onbekende vaardigheden 

leren, rustig en precies kunnen werken  naar een mooi beeld 

toe. Dit is gekoppeld aan lessen  Drama: Allerlei situaties 

uitspelen en je gevoelens daar in herkennen. Hoe belangrijk is 

het om naar elkaar te luisteren en te kijken en hoe dan goed te 

reageren. Je leert je zelf goed kennen. 

Dus ..kies je drama, dan ga je ook beeldhouwen en andersom. 

Klas CB:  

leerlingen, die het lastig vinden mee te draaien in dit hele gebeuren blijven bij hun eigen juf. Met 

vrije tijd gaan zij iedere periode van vakantie tot vakantie een seizoensgebonden werkstukje 

maken. De werkstukjes gaan zij maken uit hout en andere materialen. 

Speciale werkkaarten helpen  om stap voor stap te werken naar een mooi eindresultaat. 

Aan het einde van de periode mogen de leerlingen het werkstuk mee naar huis nemen.  



ICT: op de computer iets anders kunnen doen dan You Tube kijken. Tekstverwerking, op 

internet allerlei leuke en nuttige dingen kunnen vinden, typen, toetsen kennen. Dit is 

gekoppeld aan Virtual Reality: Er komt een docent van buitenaf met allerlei apparatuur en 

de leerlingen gaan daar mee aan de slag. Denk aan filmpjes maken op de juiste manier, 

360 graden rond bijvoorbeeld. 

Ook hier weer: kies je het een, krijg je ook het ander. 
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Koken: 

in de grote keuken een heuse maaltijd maken met elkaar en ook 

tafel dekken, eten, opruimen en afwassen.. genoeg leerdoelen 

en genieten. 

Dansen:  

iemand van buitenaf komt leren te dansen en bewegen en te 

ervaren plezier te beleven op muziek. Lekker gezond ook nog 

eens een keer! Dit is gekoppeld aan: 

 

Muziek:  

aan de slag met ritme, instrumenten, eigen keuzes, 

vaardigheden. Leren een lied te maken, leren van muziek door 

de eeuwen heen. 

Sport:  

naar de sportschool met elkaar. Met de schoolbus naar de 

sportschool ,waar nu op aangepaste manier allerlei spieren 

worden getraind en met elkaar wordt beleefd hoe dat is. Dus 

sportkleding mee!  

U ziet het wel: wat veel keuzes en wat een mogelijkheden! 

Nogmaals: het is genieten en ook leren!  

 

Op school hebben we veel aandacht voor : waar ga je misschien wonen later, waar wil je werken en wat wil je doen in je vrije 

tijd. En dit is er een onderdeel van. 

 

Wij, als team van Accent VSO Op Noord willen ons daar voor inzetten! 

 



Brancheles Horeca 

Ook de Horecalessen zijn weer begonnen. Wist u dat uw 

zoon/dochter/pupil iedere dinsdag en donderdag een 

versgemaakt lunchgerecht kan bestellen. Deze gerechten zijn 

gemaakt door de leerlingen, die gekozen hebben voor de 

branche Horeca. 

Afgelopen week heeft meester Jeroen aan ons gevraagd of wij 

een verse pompoen uit eigen tuin wilde hebben. Hieronder zie 

je een foto van de pompoen van meester Jeroen. Ook hebben 

wij overheerlijke verse prei gehad. 

 

 

Schoolfruit 
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Vanaf 9 november t/m 16 april krijgen de leerlingen van 

klas 1A t/m klas 3/4 iedere week vers. Iedere week zal dit 

fruit anders zijn om zo de leerlingen kennis te laten 

maken met wat voor soorten fruit en groente er bestaan. 

Het fruit zal op maandag, woensdag en op vrijdag 

uitgedeeld worden. Het is onbekend welk fruit er 

uitgedeeld zal worden, dus het kan zijn dat uw 

zoon/dochter/pupil dit fruit niet lekker vindt. 

Volgt u ons al op Facebook? 

Regelmatig worden  hier leuke en zeker ook belangrijke 

dingen geplaatst. 

Lunchcafé 

 
Vorig jaar oktober is het lunchcafé feestelijk geopend. 

Ondertussen is het lunchcafé 3 keer open geweest. Aangezien 

er veel onduidelijkheden zijn, hebben wij besloten om het 

lunchcafé dit jaar gesloten te houden.  

 

Houd de Facebookpagina van Op Smaak in de gaten voor 

meer informatie. 

 

Hopelijk kunnen wij onze deuren in 2021 weer openen.  



Nieuwtje uit de klas CA 

Stage 

Maandag 21 september hebben wij kennisgemaakt bij 

Racketsport Schiedam.  

De werkzaamheden van de stage bestaan uit: ramen zemen, 

tafels en stoelen afnemen, stofzuigen, voorraad aanvullen, 

zand in de banen vegen, de banen stofzuigen, onkruid 

weghalen, planten water geven en verdere voorkomende 

werkzaamheden en natuurlijk niet  te vergeten hoe ga je om 

met de bezoekers en medewerkers van de tennisbaan? Wij 

werken in kleine groepjes van ongeveer 3 leerlingen, zodat er 

voldoende persoonlijke aandacht is. Ook is er tussendoor 

ruimte om stoom af te blazen en om een balletje te slaan! 

Racketsport Schiedam heeft voor ons rackets gereserveerd, 

die alleen voor ons bestemd zijn.  
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Koken in de klas 

 

Wij hebben onder andere heerlijke groentesoep gemaakt! 

Iedereen heeft ontzettend zijn best gedaan om de groente in kleine stukjes 

te snijden. 

SKVR 

Maandag 5 oktober is de SKVR geweest met een workshop "Harstikke ikke“: hoe zie je jezelf en welke kleur geef je daaraan?  



Accent VSO Op Noord 

Erasmussingel 120 

3051 XC Rotterdam  

Tel: 010 - 285 78 28 

 

vso-opnoord@cvoaccent.nl 

mailto:accentcapelle@cvoaccent.nl
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