
AgendaSchoolzaken

Het schooljaar 2021-2022 is alweer een aantal weken aan de gang. Gelukkig zijn we als

school op een goede manier met alle medewerkers en alle leerlingen gestart. 

Sinds maandag 27 september hoeft niemand meer in onze school een mondkapje te

dragen. De 1,5 meter tussen leerling en medewerkers is ook niet meer van kracht. Het 

was zichtbaar, dat iedereen heel blij was over de afschaffing van deze maatregel.

Buiten de bovengenoemde wijzigingen blijft nog wel de regel staan, dat leerlingen én

personeel bij coronagerelateerde klachten thuis moeten blijven en zich moeten later 

testen bij de GGD. Ook is het nog steeds het verzoek aan leerlingen, die niet

gevaccineerd zijn, om tweemaal per week preventief een zelftest te doen. Deze worden

op school uitgedeeld.

Wat verheugend is om te melden is, dat de inrichting van drie lokalen sterk vernieuwd en

gemoderniseerd zal worden. Deze lokalen zijn :

- C-lokaal belevingsgericht

- lokaal facilitaire dienstverlening

- lokaal Horeca

Op deze wijze zal het onderwijs nog meer op de onderwijsvraag van de leerling ingericht

worden. Ik ben er erg blij mee dat we in schooljaar 2021-2022 deze grote investeringen

kunnen doen.

.

Studiedag, dinsdag 16 november
Dinsdag 16 november 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.

Accent ontwikkelmiddag verplaatst
De Accent ontwikkelmiddag is verplaatst van 27 september naar 10 januari 2022. Op 

maandag 10 januari 2022 is de school vanaf 12.00 uur dicht en zijn de leerlingen vrij.
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Nieuwe collega's
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Mijn naam is Marcel Hallema. Sinds 2000 werk ik in het onderwijs. Ik vind het een geweldig beroep, het is erg afwisselend, geen dag 

is hetzelfde, maar het mooiste vind ik om mensen verder te kunnen helpen. Ik heb op verschillende basisscholen in Rotterdam 

gewerkt en op een avondschool met verstandelijk beperkte mensen. Dit schooljaar ben ik hier op school begonnen in klas 5-6, op 

maandag en woensdag. Dat is best even wennen om les te geven aan grote kinderen, nadat ik jaren les heb gegeven aan kinderen 

op de basisschool. Ik heb op deze school al heel veel aardige en nieuwe mensen mogen ontmoeten, maar ik ken nog lang niet 

iedereen. Het liefst geef ik rekenlessen.

Mijn favoriete vervoersmiddel is de fiets, daar breng ik dagelijks wel een paar uur tijd op door, het liefst natuurlijk met de wind in de 

rug en de zon op mijn hoofd, maar als het moet trek ik een regenpak aan.

Groeten,

Marcel Hallema

Mijn naam is Rudo Stoop en ik ben dit schooljaar nieuw hier.

Ik zal iets over mezelf vertellen.

Ik ben 62 jaar, bijna 63 en ik woon in Rotterdam samen met mijn vrouw, 2 zoons en een aantal huisdieren.

Wij hebben een poes, een fret en vissen.

De afgelopen 6 jaar heb ik in het basisonderwijs gewerkt. De ruim 30 jaar daarvoor heb ik in het sbo gewerkt.

Mijn hobby’s zijn sporten, koken, muziek luisteren en muziek maken, naar de bioscoop gaan en vrienden ontmoeten.

Ik vind het leuk om hier te werken. Ik heb al heel veel leuke dingen gezien.

Wij komen elkaar vast wel een keer tegen.

Groet,

Rudo Stoop

Mijn naam is Maxime Veenstra. Ik woon in Brielle samen met mijn vriend. 

Sinds kort kunnen jullie mij tegenkomen op het Accent VSO Op Noord.

Sinds augustus ben ik werkzaam als onderwijsassistent in klas 1. Hiervoor was ik werkzaam in de kinderopvang.

Dit heb ik met veel plezier gedaan maar nu is het tijd voor een mooi nieuw avontuur. Ik kijk er naar uit om jullie 

allemaal te ontmoeten!                                                                          

Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.     

Groeten,

Maxime Veenstra



Outdoor Valley
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Dit is de start van een verhaal. Op dinsdag 7 september 2021 heeft er een ontzettend sportieve, stoere én zonnige dag plaatsgevonden 

op VSO Accent Op Noord.

Wij zijn op deze dag namelijk naar Outdoor Valley geweest in Bergschenhoek, waar wij een onvergetelijke survivaldag hebben gehouden!

Om 9 uur begon onze busreis om vervolgens te worden afgezet bij Outdoor Valley, om daar door vriendelijke begeleiding te worden 

ontvangen.

Na een korte uitleg en verdeeld te zijn in groepen, mét elke groep begeleiding, kon het avontuur beginnen! Het eerste gedeelte bestond 

uit een survival: klauterend over omgevallen boomstammen, slingerend aan dikke touwen, wiebelend over de wiebelbrug en glijdend over 

steile hellingen zijn de leerlingen (én docenten!) het parcours overgegaan. Het tweede gedeelte van deze dag bestond uit kanovaren 

over het water van het Hoge Bergse Bos. Aangezien het een prachtige nazomerdag was, was het enorm genieten op het water!

Heerlijk in een rustig kabbelend tempo de mooie groene omgeving bekijken, de dieren in en op het water en geheel relaxed weer

aanmeren bij de kade. Moe maar voldaan is deze leuke en sportieve survivaldag geëindigd in het warme zonnetje met een lekkere lunch 

bestaande uit een patatje, drinken en een snack. Het was hierdoor een dag om niet snel te vergeten!

Startfeest

Op donderdagmiddag 9 september kwam onze vaste ijscoman weer langs om iedereen te voorzien van een ijsje.

Iedereen mocht zelf kiezen wat hij/zij wilde. Een bakje of een hoorntje. Verschillende smaken, slagroom, snoepjes, sausje… alles

was mogelijk. Er stond gezellige muziek op en het voorpleintje was versierd. Het was een geslaagde middag.

De leerlingen hebben genoten van deze middag en natuurlijk van het ijsje.



Portfolio mappen
Woensdag, 15 september, hebben alle leerlingen een grote 

map gekregen waarin allerlei bewijzen verzameld kunnen 

worden. In de map zijn straks te vinden: allerlei bewijzen die 

de leerlingen hebben behaald op het gebied van wonen, 

werken, vrije tijd, burgerschap, rekenen en taal.

Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, het heet een port folio map. 

Leerlingen verzamelen bewijzen waarop staat dat ze iets 

hebben behaald. 

Bijvoorbeeld: 

Wonen: deze leerling kan op de juiste manier een bed 

verschonen.

Vrije tijd: deze leerling heeft paardrijles gehad.

Burgerschap: deze leerling weet hoe hij of zij afval moet 

scheiden.

Rekenen: deze leerling kan tot honderd tellen en terug.

Nederlands: deze leerling weet wanneer er een ei wordt 

geschreven of wanneer een ij.

Zo zijn er vele vaardigheden, die de leerlingen leren, waar nu 

ook bewijzen van worden gemaakt. Dat is goed voor hun 

zelfvertrouwen. Ze kunnen ook anderen laten zien wat ze al 

hebben geleerd. De bewijzen worden met een officieel tintje 

steeds uitgereikt, de leerlingen zetten er hun handtekening of 

naam onder.

Uiteraard maakt het uit in welke groep, op welk niveau een 

leerling werkt. Iedereen kan op eigenniveau bewijzen halen. 

Mooi om zo de bewijzenmap te laten groeien, door de jaren 

heen.

Mozaïek 
Een aantal leerlingen krijgen op woensdag bij 

vrijetijdsonderwijs een workshop mozaïek. De leerlingen 

hebben de eerste les het volgende geleerd: 

• Wat mozaïek is en dat het al heel lang bestaat

• Dat de geribbelde zijde van het mozaïek steentje de 

onderkant is en dus de lijmkant 

• Hoeveel lijm je nodig hebt voor het opplakken van de 

steentjes 

• Hoe je overtollig lijm makkelijk kan verwijderen met een 

wattenstaafje 

• Dat een wattenstaatje ook handig is om een steentje te 

verschuiven aangezien het zo’n klein steentje is (1 bij 1 

cm) en dit moeilijk met de handen te doen is 

• Hoe je tegels op een veilige manier kapot kan slaan met 

een hamer 

• Hoe je glasmozaïek kan knippen met een wieltjestang 

De tweede les leren de leerlingen hoe ze moeten voegen en 

gaan ze dus hun fotolijstje voegen. Daarna gaan ze beginnen 

aan een nieuwe opdracht. 
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Schoolkantine

Vorig schooljaar was de schoolkantine open op dinsdag en op donderdag. Dat is dit jaar niet meer.

Dit schooljaar is de schoolkantine open op maandag en op vrijdag. Tijdens de verkoop wordt er regelmatig betaald met groot geld.

Zou u uw zoon/dochter/pupil klein geld willen meegeven, zodat de leerlingen ook in de praktijk kunnen geldrekenen.

Schoolfruit

Ook dit jaar zal er weer schoolfruit zijn. Vanaf 15 november zullen er drie momenten zijn, dat uw zoon/dochter/pupil fruit krijgt vanuit 

school. Dit zullen bekende maar ook onbekende soorten fruit zijn.

5

GYM

Wilt u met uw kind/pupil erop letten, dat zij op de gymdagen de gymspullen op orde hebben: gymschoenen, een t-shirt en een 

broekje.

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.



Vrijetijdsonderwijs

Op de woensdagmorgen zijn de lessen van vrijetijdsonderwijs van start gegaan.

Deze keer konden de leerlingen kiezen tussen:

Drama - Muziek - Voetbaltraining - Boksen - Paardrijden - Mozaïek - Koken - Actief in een meidengroep - Reizen door Rotterdam -

Spelen in een band.

Supergaaf dus! Om kwart voor elf beginnen deze lessen, behalve de lessen over Rotterdam. Die starten een half uur eerder, omdat 

het anders de moeite niet is om te reizen.

Sommige lessen duren anderhalf uur, andere lessen hebben na drie kwartier een wissel.

Het is mooi om te zien, hoe leerlingen genieten van deze lessen en ook hoe ze aan de slag gaan met een uitdaging: dat heb ik nog

nooit eerder gedaan.

Deze lessen geven we de leerlingen, zodat ze ontdekken wat je in je vrije tijd zoal kunt doen. Lijkt het je wat om daadwerkelijk in je 

vrije tijd bij een band te gaan spelen? Geef het aan en we helpen je. Zo is Ina elke week te vinden bij Groev! Waar ze in haar vrije 

tijd dus muziek maakt en zingt. We hopen dat meer leerlingen in hun vrije tijd mooie dingen zullen gaan doen, die bij hen passen! 

Dan is onze missie geslaagd!
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Leerjaar 1 branche-onderwijs: de schooltuin

Leerjaar 1 gaat in het begin van het schooljaar naar de schooltuin De Wilgenhof. Op de schooltuin krijgen de leerlingen 

praktijklessen. Ze leren over het zaaien van de zaden tot en met het oogsten. Het leren werken in de tuin is een van de onderdelen 

van het branche-onderwijs. We hebben verschillende groenten geoogst. We hebben hard gewerkt en een flinke oogst binnen 

gehaald, gele courgettes, ui en een peper. Verder hebben wij nog prei en uien geoogst. De rode bieten waren ook groot genoeg 

om te oogsten. Ten slotte hebben we met z’n allen sperzieboontjes geplukt. Heel bijzonder zijn die paars-zwarte sperziebonen. 

Het zijn echte toverbonen. Ze kleuren bij het koken donkergroen. Meester Thom wilde de peper graag gebruiken in de 

schoolkantine. In de klas hebben we een heerlijk soep gemaakt, wij hebben de groente zelf gesneden.

De zelfgemaakte soep was erg lekker. 



Leerjaar CA
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Rots & Water

Na de herfstvakantie starten de leerjaren 1, 2 en 3 met de Rots & Water training. Wat 

houdt Rots & Water training in? Het is een weerbaarheidstraining, een anti-pest 

programma en er worden sociale vaardigheden aangeleerd. Elke vrijdag krijgen de 

leerlingen tijdens de gymles een half uur Rots & Water. Daarna gaan we verder met de 

reguliere gymles.

Op deze foto’s kunt u zien hoe we in de C groep praktisch bezig zijn en leren.

Voordoen, nadoen, zelf doen! 

En….. we leren Engels met veel plezier!

Schoolregels

Met ingang van dit schooljaar hebben we onze schoolregels in een nieuw 'jasje' gestoken. Zo hebben we de regels samengebracht

tot 10 regels. Elke week staat er 1 regel centraal. In de klas wordt er die week door de leerkracht extra stilgestaan bij deze regel. De 

regel komt ook uitgeprint, ondersteund door een passende afbeelding of picto, op het prikbord in de klas te hangen, zodat de regel 

ook zichtbaar is voor de leerlingen. Elke week komt er dus een nieuwe regel bij, totdat alle 10 de regels aan bod zijn gekomen. 

Momenteel hebben we al 4 regels behandeld in de groepen:

1. Jij bent jij, ik ben ik, we zijn allemaal oké

2. Mijn telefoon is voor in de pauzes

3. Pet, muts of oordop zetten we buiten op

4. We praten zachtjes en zijn aardig tegen elkaar

5. Wij blijven van elkaar af

De komende tijd zullen we de regels nog verder uitbreiden. Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief meer!
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