
Agenda 
Schoolzaken 

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten met elkaar.  Er is veel onzekerheid rondom 

Corona. Veel  medewerkers zijn de afgelopen maanden getest.  Dit doet veel met 

medewerkers, maar gelukkig hebben we alle leerlingen gewoon onderwijs gegeven. Er is 

enige lesuitval geweest, maar dat was gelukkig erg beperkt. Dit dankzij de flexibiliteit van 

alle medewerkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens u allen fijne feestdagen  en een goed uiteinde toe. Ik wens u vooral een goede 

gezondheid toe!  In deze tijd van feestdagen en kerstfeest blijven we aan hoop en liefde 

denken!  

In verband met de aangescherpte 

Covid maatregelen is de school tot 

18 januari dicht! 

 

18-12-2020  t/m 03-01-2021  

Kerstvakantie  

 

20 januari 2021 

Lunchcafé dicht 

 

21 januari 2021 

Open dag (onder voorbehoud) 

 

17 februari 2021 

Lunchcafé (onder voorbehoud) 

 

18 februari 2021 

- Presentatieavond (onder 

voorbehoud) 

- Nieuwsbrief 3 

 

20 - 28  februari 2021 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

De volledige agenda kun je vinden 

op: www.accent-vso.nl  

 

Nieuwsbrief  2/schooljaar 2020-2021 

December 

2020  

Het kabinet heeft aangekondigd dat alle scholen in het basis-, voortgezet- en 

speciaal onderwijs, het MBO en universitair onderwijs  per as. woensdag  direct 

worden gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. Dat 

betekent dat ook onze school vanaf woensdag 16 december is gesloten.  De 

maatregel geldt tot 18 januari 2021. In de week van 11 januari hoort u nieuwe 

berichten hierover van het kabinet. 

Vanaf maandag 4 januari 2021 zal uw kind afstandsonderwijs krijgen. U wordt 

hierover geïnformeerd door de mentor  van uw kind op woensdag 16 december. We 

begrijpen dat er veel vragen en zorgen kunnen leven. We doen een beroep op uw 

vertrouwen, dat wij zorgvuldige afwegingen zullen maken en het belang van de 

leerlingen, ook als zij thuis zijn, steeds voorop stellen. Om eventuele vragen goed 

en gestructureerd van een antwoord te kunnen voorzien, neem dan contact op met 

onze school.  

Ouders van wie de leerlingen stage lopen krijgen vandaag persoonlijk bericht van de 

stage coördinatoren.  

Tijden van crisis brengen veel onzekerheid met zich mee. En een ideale oplossing 

bestaat er niet. Samen kunnen we heel veel aan. Dank voor uw begrip! 

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


2 

Toestemmingsverklaring - AVG wetgeving 
 

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

ICT-lessen 
 
Sinds de herfstvakantie krijgen de leerlingen op maandag ICT-lessen. Wat leren de leerlingen eigenlijk tijdens deze lessen zult u 

zich vast afvragen. De leerlingen leren bijvoorbeeld om te gaan met de computer of de Chromebooks, Mediawijsheid en bij 

sommige klassen probeert meester Thom de leerlingen zelfs blind te laten typen. Het is in ieder geval een groot succes op de 

maandag. 

Tosti bestellen 
 

In januari, als de school  weer open gaat kunnen de leerlingen op maandag en vrijdag een tosti bestellen.  Er is keuze tussen: tosti 

kaas, tosti ham en tosti ham en kaas. De tosti kost €0,80 cent per stuk.  

Externe groepsstage  
 

Tijdens de externe groepsstage op boerderij het Lansingerland doen we veel verschillende taken. Eén van de taken is het 

controleren van de flesjes drank op houdbaarheidsdatum. Na hard werken is er vanzelfsprekend ook altijd even tijd om bij de 

kalfjes te kijken. 



Pauzetijd in 1B 
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Puzzelen 

Mozaïeken  Tekenen Lego 

Hieronder kunt u zien wat de leerlinge tijdens de pauzetijden in 1B aan het doen zijn. 



Albert Heijn stage op dinsdag en donderdag 
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Tijdens de AH stage leren de leerlingen chips bij te vullen. Zo’n vak met grote zakken chips komt al gauw vol te zitten en de truc is dan 

de zak even op zijn kop te houden, voordat je de zak in het schap zet. De kartonnen dozen worden ter plekke klein gemaakt en op de 

trolley gelegd. In het magazijn wordt het karton in een grote pers gelegd. Al het karton wordt samengeperst tot een solide pakket. 

 

Als er tijd over is dan worden andere vakken gespiegeld. Zoals het limonadevak. De leerlingen zijn er al zeer bedreven in en werken 

flink door om het werk voor die ochtend af te maken. 

Branche Groen op dinsdag en donderdag 

Bij de stage Groen in het park de Leeuwenkuil zijn er bijzondere kippen te zien. Ook twee kalfjes en wat geitjes zijn erg in trek bij de 

leerlingen. In het gebied rondom het weitje vervangen de leerlingen de zakken van de vuilnisbakken en hangen een nieuwe 

voorraad zakjes op voor de hondenbezitters. 



Branches leerjaar 1 (1A en 1B) 

Groen  

 

Afgelopen maanden hebben een aantal van onze eerstejaars leerlingen kennis gemaakt met de branche Groen. Aan het begin van 

de branche leren zij waarom het belangrijk is persoonlijke veiligheidsmiddelen te gebruiken, zoals het dragen van een oranje hesje, 

handschoenen en veiligheidsschoenen.  

Daarna hebben ze kennis gemaakt met twee soorten onkruid en op welke manieren je die het beste kunt verwijderen. Daarbij 

maken we gebruik van een schoffel. Het vergt wat van hun motoriek om te leren schoffelen en sommige leerlingen gingen er 

enthousiast mee aan de slag. Dit had een aanstekelijk effect op de leerlingen die toch eerst even wilde kijken! 

Ook hebben de leerlingen een klein stukje met de spade geoefend om grond te verzetten. Afgelopen week zijn er bollen gepland in 

de bakken op het schoolplein en zo genieten we straks met elkaar van een mooie lente in het nieuwe jaar!  
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Horeca  

 

Iedere maandagmiddag kun je eerstejaars leerlingen in de keuken van de 

school vinden. Tijdens het branche-onderwijs wordt ‘werken in de Horeca’ 

aangeboden. De leerlingen koken en bakken met behulp van een werkkaart. 

Er wordt in stappen uitgelegd hoe je het gerecht maakt. Een ui snipperen, een 

ei klutsen, gaat ze al goed af. Afgelopen maandag hebben de leerlingen toast 

met roerei gebakken. Het is super goed gelukt, kijk maar! 

Zorg en Welzijn 

 

Bij de branche Zorg en Welzijn leren de leerlingen allerlei praktische vaardigheden, zoals: handdoeken, theedoeken en vaatdoeken 

vouwen, strijken, was sorteren, wasmachine en wasdroger aanzetten, stofzuigen…  Daarnaast gebruiken wij de werkkaarten van  

Werkportfolio: bed opmaken, sopje maken, deuren schoonmaken, vuilniszakken verwisselen.  
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Facilitaire dienst 

Bij Facilitaire Dienst verrichten de leerlingen de volgende taken: 

in de keuken bereiden zij tosti’s met kaas en ham, die daarna worden ingevroren. Daarna wordt er koffie en thee gezet en 

rondgebracht voor alle medewerkers. In de resterende tijd verrichten de leerlingen kleine taakjes in het magazijn, zoals het op 

maat snijden van papier en ook het versnipperen van oud papier en halen de leerlingen oud papier op uit alle lokalen en 

kantoren.  

Techniek 

Tijdens de technieklessen van het eerste jaar zijn we druk geweest met het maken van een pennenbak. Tijdens deze lessen 

hebben de leerlingen basistechnieken geleerd zoals het zagen, schuren en lijmen van houten delen. Ook hebben de leerlingen 

geoefend met het schroeven met een schroevendraaier. Om het werkstuk af te maken moest er met schilderen nauwkeurig 

gewerkt worden door afplaktape  te gebruiken voor strakke lijnen.  

Hieronder ziet u de leerlingen met hun werkstuk. Ik ben trots, dat mijn leerlingen zo goed hun best hebben gedaan!  
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Vrijetijdsonderwijs 

Hier ziet u enige afbeeldingen van de activiteiten, die we ondernemen op de woensdag tijdens vrijetijdsonderwijs. De leerlingen konden 

kiezen uit een ruim aanbod: drama, muziek, potten bakken, koken, kunst, beeldhouwen, dans, sport, computerles, virtual reality.  

Na de kerstvakantie hebben we weer andere keuzes. De groep van Juf Johanneke gaat samen met haar en Juf Marlies een eigen 

invulling geven aan het programma, beter passend bij de mogelijkheden van deze leerlingen.  

Komend jaar denken we in ieder geval te gaan werken met drama, muziek, beeldhouwen, kunst, boksen, koken, paardrijden en 

fotografie. Er komt een workshop spelen in een band. Uw kind kan de voorkeur aangeven en daar wordt zo goed mogelijk rekening mee 

gehouden. Anderhalf uur op de woensdag, het vergt veel van de mensen, die deze lessen geven maar het is zeker de moeite waard! 

Zo kunnen leerlingen allerlei manieren ervaren van hoe je je vrijetijd thuis in zou kunnen vullen. Sommige leerlingen gaan nu thuis 

inderdaad ook bepaalde activiteiten doen. Zo kunnen we in samenwerking met u tot mooie dingen komen! 



 

Clinics 

 Dit schooljaar wordt er tijdens de gymlessen een aantal clinics gegeven. We hebben er nu al twee gehad.  

 

De eerste was boksen. Alle groepen kregen twee lessen boksen. Ze leerden stoten en verdedigingstechnieken. Ze kregen allemaal 

ook echte handschoenen aan. De leerlingen waren heel enthousiast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede clinic was Atletiek. De eerste les hebben we inmiddels gehad. De leerlingen speelden eerst een tikspel als warming-up 

en daarna gingen ze drie onderdelen doen.  

 

Bewegingsbaan 

1. Over een ladder lopen 

2. Over horden springen 

3. Loopsprongen over pionnen 

 

 

Verspringen 

De leerlingen leerden om met één voet af te zetten en te landen met twee voeten op de dikke mat. 

 

Boter, kaas en eieren 

Twee groepen speelden een soort estafette. Wie als eerste drie op een rij had, had gewonnen. 

Tijdens de tweede les atletiek gaan de leerlingen hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen. 
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Kersttip van klas CA 

 

 

Recept wortel-gember soep (met gamba’s) 

 

Benodigdheden 4 porties:  

 

 

500 gram wortels  

1 ui 

stukje verse gemberwortel van 2-3 cm 

2 eetlepel boter 

100 ml sinaasappelsap 

750 ml kippenbouillon  

4 panklare gamba’s  

1-2 eetlepels olijfolie 

zout  

peper  

1 eetlepel limoensap 

snufje chilipoeder 

1/2 theelepel kerriepoeder 

100 gr crème fraîche 

1 eetlepel fijngesneden verse koriander  

 

 

Stap 1: 

Spoel de wortels af en schil ze. Schil de ui en snijd wortels en ui grof. Schil de gemberwortel en snijd hem 

fijn.  

 

 

Stap 2:  

Smelt de boter in een pan en bak daarin de wortel, ui en gember 5 à10 minuten op matig vuur. Blus af met 

de sinaasappelsap en de kippenbouillon en laat het geheel op matig vuur 15-20 minuten garen.  

 

 

Stap 3: (eventueel)  

Snijd de gamba’s in de lengte in en verwijder het zwarte darmkanaal. Spoel ze af en dep ze droog. Verhit de 

olijfolie in een pan en bak de gamba’s even flink op hoog vuur. Breng op smaak met zout en peper en 

besprenkel met het limoensap. Neem de pan van het vuur.  

 

 

Stap 4:  

Pureer de soep en breng hem royaal op smaak met zout en peper, chilipeper en kerriepoeder; roer dan de 

crème fraîche erdoor. Schep de soep op, bestrooi met de koriander en garneer elke kom met een gamba.  

 

 

Eet smakelijk!! 
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Lessen Mediawijsheid in 1A 

Op maandag krijgen de leerlingen van 1A lessen in Mediawijsheid. Afgelopen tijd hebben ze de volgende lessen gehad: wat is 

internet, gebruik van een zoekmachine/zoekopdrachten,  je eigen netwerk (welke informatie deel je met wie in je sociale netwerk), 

wat is persoonlijk en wat onpersoonlijk en wat is het risico van het online delen van persoonlijke informatie. 

Louisa bekijkt de Facebook pagina van school 

Het team van Accent VSO Op Noord  

wenst u prettige feestdagen! 



Accent VSO Op Noord 

Erasmussingel 120 

3051 XC Rotterdam  

Tel: 010 - 285 78 28 

 

vso-opnoord@cvoaccent.nl 

mailto:accentcapelle@cvoaccent.nl
mailto:vso-opnoord@cvoaccent.nl
mailto:vso-opnoord@cvoaccent.nl
mailto:vso-opnoord@cvoaccent.nl

