
Agenda 
Schoolzaken 

We zijn als school blij, dat alle leerlingen minimaal weer 2,5 dag op school onderwijs 

kunnen en mogen volgen. Als school zijn we ook dankbaar, dat er niet of nauwelijks 

Coronabesmettingen onder personeel en leerlingen zijn geconstateerd.   

 

Door het afstandsonderwijs en de 2,5 dag onderwijs in alle klassen gaan we ervan uit dat 

alle leerlingen geen achterstanden op zullen lopen.  

 

We zijn als school enorm verheugd, dat de schoolinspectie een positief rapport heeft 

opgesteld. Binnenkort zal dit openbaar gemaakt worden.  

Dit is een compliment aan alle medewerkers, die gedurende heel veel jaren de school tot 

een sterke VSO hebben gemaakt.  

 

Het vertrouwen in de school is dermate groot, dat er ook weer nieuwe collega voor de 

onderbouw geworven wordt.  

 

Ik wens u allen alvast een fijne meivakantie toe.  

 

Branchecoördinator: 

 

Wij zijn blij u te kunnen melden, dat Juf Lisette Hassebroek is benoemd tot nieuwe 

branchecoördinator. Dit coördinatorschap was vacant door de aanstelling van meester 

Jeroen de Slegte als teamleider. Wij zijn erg blij met haar benoeming. 

 

Zelftesten: 

 

In het nieuws is er de laatste weken veel aandacht geweest voor de zelftesten, die 

beschikbaar gesteld zijn voor het onderwijs. Via deze weg willen wij u laten weten dat wij 

als school deze niet in zullen zetten om leerlingen te testen. Onze werkwijze blijft zoals 

die was. Bij verkoudheid en/of koorts moet een leerling thuisblijven en zich laten testen. 

Wij volgen hierin de RIVM-richtlijnen. 

 

Studiedag, dinsdag 29 juni 
Dinsdag 29 juni  heeft het personeel van Accent VSO Op Noord een studiedag.  

De leerlingen zijn vrij. Als uw kind extern stage loopt gaat de stage door als hij of zij 

vervoer heeft of zelfstandig  naar stage gaat. 

 
Sportdag 
 
De sportdag van 23 april is verzet. Op 11 en 14 juni komt er wel een alternatieve 

sportdag. De helft van de leerlingen begint op school en de andere helft in de sporthal. In 

de middag wisselen de groepen. Wat we gaan en kunnen doen, blijft nog even een 

verrassing. 

1 t/m 16 mei  

Meivakantie 

19 mei  

Lunchcafé : ivm de Covid-19 

maatregelen is het lunchcafé dicht 

24 mei 

2de Pinksterdag: school dicht, 

alle leerlingen zijn vrij 

27 en 28 mei  

Kamp: ivm de Covid -19 is  het kamp 

verplaatst naar  mei 2022 

 

11 en 14 juni 

Alternatieve sportdagen 

16 juni 

Lunchcafé (onder voorbehoud) 

29 juni  

Studiedag:  De leerlingen zijn vrij.  

Als uw kind extern stage loopt gaat 

de stage door als hij of zij vervoer 

heeft of zelfstandig  naar stage gaat. 

 

Vanaf 1 juli 

OPP gesprekken 

8 juli  

Schoolverlaters avond 

Nieuwsbrief nr. 5 

16 juli t/m 29 augustus 

Zomervakantie  

 

30 augustus 

Start schooljaar 2021-2022 

 

De volledige agenda kun je vinden 

op: www.accent-vso.nl  
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Paaslunch op 1,5 meter afstand 
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Alles is anders in deze tijd. Bepaalde tradities kunnen, gelukkig in aangepaste vorm, doorgang vinden. Dit gold ook voor de 

paaslunch. Pasen het feest van het Bijbelse paasverhaal en ook van het lentefeest; een nieuw begin. Redenen voldoende om een 

feestelijke maaltijd voor de leerlingen te organiseren. Op het menu stond: tomatensoep, een zelfgekozen broodje gezond of 

eiersalade en vlaflip als dessert. Hierbij werd uiteraard rekening gehouden met de richtlijnen met betrekking tot de Covid-19 

maatregelen. Ondanks deze ‘andere’ situatie werd het een gezellige Paaslunch. 

 

Facebook en Instagram pagina van Accent VSO Op Noord 
 

 

Volgt u ons al op Facebook en Instagram? 

Regelmatig worden hier leuke en zeker ook belangrijke dingen geplaatst. 



 

 

Verzorging op de woensdag 

in klas CA 

 

Vrijetijdsbesteding met 

halve groepen 

 Op de woensdag hebben we gave lessen, waarin de 

leerlingen iets kunnen doen, wat ze zelf thuis ook in hun vrije 

tijd kunnen doen wellicht. Normaal gesproken kiezen de 

leerlingen wat zij aantrekkelijk vinden, maar nu we nog met 

halve groepen werken en we allerlei bewegingen binnen en 

buiten de school nog willen beperken, zijn de lessen anders 

vormgegeven. 

Klas CA heeft schilderles en muziek. 

Klas CB heeft muziek en bakken.  

De twee eerste klassen hebben fitness en beeldhouwen. 

De klassen 2 en 3-4 hebben drama en ICT. 

Klas 5 kookt in de keuken. 

De leerlingen hebben nu dus geen voorkeur op kunnen geven. 

Dat is wel jammer, maar wat wel weer aardig is, is dat 

leerlingen nu iets gaan doen wat hen misschien niet zo leuk 

lijkt (of iets wat ze misschien moeilijk of eng vinden) en dan 

blijkt het opeens toch leuk of interessant te zijn! 

Misschien gaan we na de meivakantie nog door met halve 

klassen. Als dat zo is, dan wisselen we de activiteiten en komt 

er boksles bij. Het bezoeken van de manege, de sportschool 

en de muziekband Groev zal nog moeten wachten tot na de 

zomervakantie. 

Het is niet anders en nog steeds is dit vak aantrekkelijk 

genoeg! 
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Op woensdagmorgen krijgen de leerlingen o.a. les in persoonlijke 

verzorging. 

Het werkboekje heet: “Frisse types”. 

We zijn begonnen met basis toiletartikelen gebruiken en 

vervolgens komt daar tandenpoetsen bij. 

We gaan ook stilstaan bij vaste was gewoontes en goed kijken 

naar jezelf of je er schoon en netjes uitziet. Je kleren moet je op tijd 

verschonen, in de was doen, drogen, opvouwen en de kledingkast 

op orde houden. 

Nu we met halve groepen werken gaan we natuurlijk langzamer.  

Ik vermoed dat we met deze lessen wel tot de zomervakantie bezig 

zijn. Het zijn belangrijke en leuke lessen voor nu en in de toekomst. 

Stage op kinderdagverblijf 
 

Eén van onze leerlingen is gestart met een stage op 

kinderdagverblijf "De Koeienwei" in Bergschenhoek.  

Hier ondersteunt zij de leidsters met allerlei werkzaamheden, zoals 

het klaarzetten van de dienbladen voor de eetmomenten, koffie en 

thee maken, de was doen en nog veel meer. De leidsters zijn erg 

blij met haar hulp en ze heeft het zelf ook erg naar haar zin.  



Facilitair helpt mee met de take-away 
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Op donderdag helpt branche facilitair mee met de take-away. Dit houdt in, dat we de bestellingen digitaal tellen en controleren. 

Daarna worden de tasjes gestickerd en geteld en voorzien van een etiket met daarop de bestelling en de prijs. Dit doen de 

leerlingen allemaal zelf en daar zijn ze en wij reuze trots op. Rond 14.00 vertrekken wij naar beneden waar de branche horeca klaar 

is met de maaltijden. Wij zorgen dat de klanten krijgen wat ze hebben besteld. Er wordt vaak nog een leuk persoonlijk geschreven 

briefje bij gedaan. We krijgen leuke reacties terug van de branche Horeca en onze klanten. Wilt u ook een keer een maaltijd 

bestellen via de take-away ? Dat kan op maandag t/m woensdagmiddag. De maaltijden worden uitgegeven op donderdag en 

vrijdag. Uw kind of pupil kan de maaltijd eventueel meenemen.  

Gebruikt u daarvoor de onderstaande link:  

https://sites.google.com/view/opsmaakindewijk/bestellen?authuser=0  

 

 

Take-away 
 

Sinds de lockdown staan de Horecalessen op dinsdag en donderdag in het teken van de catering. Op dinsdag wordt vaak het 

dessert/toetje gemaakt voor de donderdag. Er zijn verschillende desserts geweest zoals griesmeeltaart met sinaasappelsaus, 

wortelnotentaart, panna cotta met fruittopping. Kort gezegd een heerlijk dessert! Op de donderdag maken we de maaltijden. Je 

kunt denken aan nasi, rosti, couscous. We gaan eigenlijk de hele wereld af de afgelopen weken. Heeft u geen zin om te koken 

op de donderdag en wilt u iets bestellen bij Op Smaak? Volg dan de Facebook of de Instagram van de school of mail naar 

opsmaaklunchcafe@accent-vso.nl  voor meer informatie. 

https://sites.google.com/view/opsmaakindewijk/bestellen?authuser=0
https://sites.google.com/view/opsmaakindewijk/bestellen?authuser=0
mailto:opsmaaklunchcafe@accent-vso.nl
mailto:opsmaaklunchcafe@accent-vso.nl
mailto:opsmaaklunchcafe@accent-vso.nl
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Seksuele vorming en relaties (SVR) 

 
Nu juf Arma weer terug is van haar zwangerschapsverlof, zijn ook de lessen Seksuele Vorming en Relaties (SVR) weer begonnen. 

Vanwege de halve klassen op school wordt het vak SVR één keer per 2 weken aan uw kind gegeven. Alle klassen krijgen het vak, 

op hun eigen niveau, aangeboden. 

 

 

 

Voor de inhoud van de lessen SVR wordt gebruikt gemaakt van een licht aangepaste versie van de CED Leerlijn Seksuele Vorming 

voor het VSO. Deze is te vinden op de website: http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/vso/leerlijn-seksualiteit.aspx  

 

Deze leerlijn bestaat uit 5 onderdelen: 1. lichamelijke ontwikkeling en lichaamsbeeld, 2. voortplanting, 3. relatievorming en seksuele 

diversiteit, 4. (online) seksueel gedrag en weerbaarheid en 5. veilige seks. 

 

 

 

Qua materialen wordt gebruik gemaakt van een verscheidenheid aan materialen. Voor elke klas wordt er gekozen voor materiaal wat 

op dat moment passend is bij de klas. Op de foto's ziet u enkele voorbeelden van materialen die worden gebruikt tijdens de lessen.  

http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/vso/leerlijn-seksualiteit.aspx
http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/vso/leerlijn-seksualiteit.aspx
http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/vso/leerlijn-seksualiteit.aspx
http://www.leerlijnen.cedgroep.nl/vso/leerlijn-seksualiteit.aspx


Stichting Groev  

Stichting Groev bestaat uit enthousiaste en bekwame muzikanten. Zij zijn dol op muziek maken en zeker 

met onze leerlingen als doelgroep. 

Maakt niet uit welk niveau je hebt, je kunt mee doen. Het is de moeite waard hen eens op te zoeken op 

hun website www.groev.nl of hun facebookpagina. In april is de Groev Birds Band-middag weer 

begonnen en ze hebben nog een paar plekjes voor deelnemers. Leuk nieuws daarbij is: ze bieden 

tegenwoordig ook het vervoer tussen school en Groev aan!  

Om te laten zien hoe ontzettend leuk de Groev Birds Band is, hebben ze een video gemaakt. Dit is de 

link naar de video: https://youtu.be/xZ_eDAvkeFY 

De kosten zijn: €300 per jaar voor de muzieklessen en begeleiding standaard tarief uit het PGB (€52 per 

dagdeel). Het is dus wel handig als dochter of zoon al onder de WLZ valt. Door de combinatie zorg en 

muziek vallen de muzieklessen dus heel voordelig uit. 
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Voetbal 
 

Is er een leerling, die graag op voetbal wil? Let op! Sport: voetbal 

 

Sportaanbieder: RVV Blijdorp 

Adres: Noorderbocht 29, 3039 MA Rotterdam 

Vervoer: iedereen moet zelf vervoer regelen naar de locatie, bv. fiets/OV/taxi/gebracht met auto. 

 

Dag en tijd: woensdag 18.30 – 19.30 uur en op zaterdag (tijdstip wordt nog bepaald) 

Trainers: Corina en Muel 

Groepsgrootte: minimaal 6 – maximaal 12 

Richtlijn voor leeftijd: jongeren van 12 tot 20 jaar (jongens én meiden!) 

 

Doelgroep: als regulier voetballen niet (meer) lukt, bijv. door (L)VB/ASS/AD(H)D/chronische ziekte. 

Proeftraining: 2 keer gratis 

Kosten lidmaatschap: 165 euro per voetbalseizoen 

Vergoeding tot 18 jaar: Jeugdfonds Sport is mogelijk (bij laag inkomen of uitkering). 

Vergoeding van 18 tot 21 jaar: Fonds Kinderhulp is mogelijk (bij laag inkomen of uitkering). 

 

Deze informatie kregen we van: 

Gabriëlla van Driel 

Sportconsulent  

SportMEE | MEE Rotterdam Rijnmond | Tel: 06 – 14 32 62 07 | @: gabriella.vandriel@meerotterdam.nl 

U kunt met haar contact opnemen! 

  

http://www.groev.nl/
https://youtu.be/xZ_eDAvkeFY
mailto:gabriella.vandriel@meerotterdam.nl


7 

Naar de schooltuin De Wilgenhof   

 
Eindelijk was het zover. We waren weer welkom op de tuin De Wilgenhof.  De lessen in de buitenlucht op de tuin zijn weer 

begonnen. De leerlingen van klas 1a en 1b zijn voortaan iedere dinsdagochtend op de schooltuin te vinden, waar ze les krijgen van 

deskundige medewerkers. Zij vertellen ons alles over tuinieren. Weet jij wat een hakje is? Of wist jij, dat de pootuitjes op rijtjes 

ongeveer 8 cm uit elkaar worden geplant?  Aardappelen poten is helemaal niet zo moeilijk, als je dat zou denken. We hebben 

samen een hele rij gepoot. M. wil graag nog meer aardappels poten, want dan kunnen we er later patat van maken. S. zei: “Ooh 

lekker, dan kunnen we ook een broodje frikandel met ui eten.” Zo leren we alles van planten tot oogsten. Straks kunnen we genieten 

van de oogst uit onze eigen schooltuin.  

”Accent bakfiets” 
 

Vier maanden geleden kochten wij een bakfiets om in te zetten voor de bezorging van de Op Smaak Take Away service. 

Aangezien de fiets helaas niet gebruiksklaar was, werd dit een leuk en uitdagend klusproject voor de leerlingen. De branche 

techniek afdeling fiets is er hard mee aan de slag gegaan. 

Na de inventarisatie van de fiets, werden de remmen en banden vervangen. Alle panelen van de bak zijn nagelopen en in de 

Accent kleur geverfd. Ook is het Op Smaak logo aangebracht. Onze bakfiets voldoet nu aan alle eisen en wensen voor bezorging.  

Ziet u binnenkort een groen-roze flits in de straat voorbij razen? Schrik dan niet, want dan wordt er weer een lekkere maaltijd 

bezorgd! 



Kamp 

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

verplaatsen naar maandag 23 en dinsdag 24 mei 2022.  

 

Met het wijzigen van de datum is het voor de leerlingen die voor 1 oktober 2021 de school verlaten, helaas niet mogelijk om deel te 

nemen aan het schoolkamp. De leerlingen, die voor 1 oktober 2021 de school verlaten, krijgen hun geld terug. Leerlingen, die al 

betaald hebben, hoeven niet meer te betalen.  

 

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

Datum: maandag 23 en dinsdag 24 mei 2022.  

 

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 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 dinsdag 24 mei omstreeks 15.00 uur. 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 

2022 ontvangen. 

 

Het team Accent VSO Op Noord kijkt er naar uit om met de leerlingen op kamp te gaan.  
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Accent VSO Op Noord in de krant van CVO 

CVOpen is het huisorgaan van de Verenging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO). 
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Accent VSO Op Noord 

Erasmussingel 120 

3051 XC Rotterdam  

Tel: 010 - 285 78 28 

 

vso-opnoord@cvoaccent.nl 
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