
Agenda 
Schoolzaken 

Op het moment van schrijven is op last van het kabinet de school  m.u.v de noodopvang 

gesloten. Dit betreuren we zeer. De mentoren zullen nog eenmaal in  deze week  een 

online-moment hebben met uw kind. Het is nog onduidelijk of uw kind na de kerstvakantie 

fysiek naar school toe  kan, of dat we afstandsonderwijs gaan geven. U wordt hier na de 

persconferentie van 3 januari a.s. zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.  

 

 Ik wens u vanaf deze plaats een gezegend kerstfeest en vooral een gezond uiteinde toe.  

Zonder tegenbericht zal de school op maandag 10 januari weer starten.  

 

 

Afscheid 
"Aan alles komt een eind", zei ik begin september tijdens de briefing aan het begin van 

de werkdag. En inderdaad, na 31 jaar werken bij eerst VSO De Regenboog en sinds de 

naamsverandering bij Accent VSO Op Noord ga ik stoppen met werken en "eerder 

genieten" zoals het ABP dat zo mooi verwoordt. In al die jaren heb ik zo'n 17 jaar een 

eigen klas gehad vanaf 1998 gecombineerd met de stages van de leerlingen. Vanaf 2007 

heb ik steeds meer al mijn aandacht op de arbeidstoeleiding van de leerlingen kunnen 

richten met als belangrijk onderdeel daarvan de individuele externe stages. Ik heb dit 

altijd met bijzonder veel plezier gedaan. 

Bij dit afscheid wil ik de leerlingen en hun ouders hartelijk danken voor het vertrouwen dat 

jullie gedurende al die jaren in mij hebben gehad om samen het traject via stages naar 

werk te volgen. Ik wens mijn opvolgster Monique Noordam heel veel succes! 

Fred Posthumus 

 
 
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.  

 

 

Studiedag, vrijdag 18 februari  

Vrijdag 18 februari 2022 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. 

 

 

24 december – 9 januari 

Kerstvakantie 

 

10 januari 2022  

Accent ontwikkelmiddag 

v/a 12.00 uur zijn de leerlingen vrij 

 

19 januari 

Lunchcafé  

(onder voorbehoud) 

 

17 februari 

Presentatieavond (onder voorbehoud 

en waarschijnlijk online)   

 

18 februari  

Studiedag 

 

24 februari 

Nieuwsbrief 3 

 

26 februari – 6 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

De volledige agenda kun je vinden 

op: www.accent-vso.nl  

 

Nieuwsbrief 2/schooljaar 2021 - 2022 

December 

2021  

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


Leerjaar CT 
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Op dinsdagmiddag gaat meester Gunther met de leerlingen het park schoonmaken van allerlei afval. In coronatijd vinden we veel lege of 

halflege blikjes….. 

Maar vooral Joost scoort nogal eens wat anders! Mensen uit de buurt geven veel complimenten en zijn blij met ons!  

 

We schilderen boos, blij, verdrietig en bang. We spelen spellen, houden gesprekken over wat je voelen kan en wat 

een ander voelen kan. Dat blijkt niet altijd het zelfde te zijn! Dus interessant! In de klas van meester Gunther. 



Schoolregels 

. 
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Gevonden voorwerpen 

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 regels aan bod zijn gekomen. Op dit moment 

zijn alle 10 regels in alle klassen behandeld. Na de kerstvakantie 

zullen we opnieuw elke week aandacht besteden aan 1 regel. Dit 

zijn de 10 schoolregels: 

 

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  

 

6. Problemen lossen wij samen om 

 

7. Wij gaan netjes met alle spullen om 

 

8. Afspraak is afspraak 

 

9. We helpen elkaar met de afspraken 

 

10. Samen zorgen we voor onze buurt 

Hebt u een van de hieronder getoonde gevonden 

voorwerpen herkend?  

Neemt u alstublieft contact met school op: 010 2857828 



Techniekles leerjaar CT 
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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. 

De leerlingenraad 2021-2022 

 
Leerjaar 1: Lisa  

Leerjaar 2: Harleen (reserve Glenn) 

Leerjaar 3: Joël (Stanley) 

Leerjaar 4: Tobias  

Leerjaar 5/6: Kevin (Ina) 



De portfoliomap 

 

Woensdag 15 september hebben alle leerlingen een mooie map gekregen, die wij portfoliomap noemen. In deze portfoliomap gaan 

alle leerlingen verschillende portfoliobewijzen verzamelen, die zij kunnen behalen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, 

burgerschap, rekenen en taal.  

Hoe gaat dat in zijn werk? 

De leerlingen volgen op school tal van lessen, welke hen voorbereiden op hun uitstroombestemming. Dat doen ze in de klas bij hun 

eigen juf of meester, maar ook in de branche bij onze praktijkdocenten. Daarnaast volgen alle leerlingen iedere week lessen binnen 

het vrije-tijdsonderwijs. Met de komst van het portfolio kunnen de leerlingen nu voor alle lessen waaraan zij deelnemen ‘echte 

bewijzen’ gaan verzamelen. Deze zogeheten portfoliobewijzen worden door hen bewaard in de portfoliomap.  

De leerlingen kunnen op deze manier met trots terugkijken op wat zij allemaal hebben geleerd. Ook kunnen zij met hun portfolio aan 

anderen laten zien (en bewijzen!), welke vaardigheden zij zich allemaal eigen hebben gemaakt op school.  

Wanneer krijgt een leerling een bewijs?  

Wanneer een leerling een bepaald onderdeel van een vak zich eigen heeft gemaakt, kan hij of zij een bewijs ontvangen van de juf 

of meester. Een duidelijk voorbeeld is het kunnen tellen tot honderd en terug, of digitaal kunnen klokkijken. In de branche kunt u 

denken aan het beheersen van een bepaalde techniek, zoals het zelfstandig kunnen schoonmaken en snijden van een ui of het 

oppompen van een fietsband. Voor alle vakken geldt: wanneer een belangrijk onderdeel op de leerlijn is behaald, ontvangt de 

leerling een bewijs.  

In het vrije-tijdsonderwijs betekent dit dat een leerling een ‘bewijs van deelname’ ontvangt, zodat zichtbaar wordt op welke wijze de 

leerling zich op het gebied van vrije tijd ontwikkelt.   

Trots op jezelf leren zijn 

De bewijzen worden met een officieel tintje uitgereikt, de leerlingen zetten er hun handtekening of naam onder. Een bewijs leert hen 

niet alleen terugkijken op datgeen ze geleerd hebben, maar ook trots te zijn op jezelf en wat je bereikt. Dat is goed voor hun 

zelfvertrouwen.  

Iedereen kan op eigen niveau bewijzen gaan halen, ongeacht in welke fase of stroming je je bevindt. Mooi om zo de bewijzenmap te 

laten groeien, door de jaren heen. 
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Leerjaar 1 
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Hoe gaat het met de eersteklassers van de school? Wat was 

het spannend in september, voor het eerst naar het 

voortgezet onderwijs! De overgang van het SBO/SO naar 

het VSO is altijd een hele grote stap voor leerlingen. Veel 

was nog onbekend. Maar wat doen de leerlingen uit de 

eerste klas het ontzettend goed. In klas 1 wordt hard 

gewerkt. Iedere dag wordt er gewerkt aan Taal en Spelling. 

De leerlingen lezen dagelijks ongeveer een kwartier. 

Daarnaast wordt er iedere week een tekst van Nieuwsbegrip 

gelezen en worden de bijbehorende vragen gemaakt. Met 

rekenen zijn ze ook  lekker praktisch bezig, Ze gebruiken de 

weegschaal en de leerlingen rekenen met geld. Verder leren 

ze klokkijken, analoog en digitaal. Op de laptops worden de 

Verkeerslessen van Veilig Verkeer Nederland gemaakt. 

Naast al die kennisvakken staan er gelukkig genoeg leuke 

en gezellige activiteiten op het lesprogramma. Kijk maar op 

de foto’s hiernaast. Tijdens de workshops, die horen bij 

vrijetijdsonderwijs, wordt er weer op een geheel andere 

manier ontzettend veel geleerd. Het snijden van het 

schoolfruit draagt bijvoorbeeld bij aan maximale 

zelfstandigheid van de leerlingen. Bij het spelen van een 

spelletje in de klas komen er behoorlijk wat sociale 

vaardigheden kijken. Een leerling van klas 1 merkte het 

tijdens de kookles mooi op: “Juf, ik leer hier koken voor later, 
die pannenkoeken kan ik nu zelf bakken”. Geweldig toch!  



Leerjaar 2 
De start van het jaar was voor veel leerlingen in leerjaar 2  best wel even wennen. Een meester en twee klassen die samengevoegd 

werden tot één. Nu is iedereen helemaal gewend en zijn twee klassen echt samengesmolten tot één. Toch is de klas op 

verschillende momenten in de week gesplitst in twee groepen. De groepen krijgen rekenen en taalonderwijs los van elkaar zodat er 

extra veel aandacht besteed kan worden aan de leerlingen. Elke dag houden de leerlingen wel samen pauze en dat draagt ook bij 

tot het echte leerjaar 2 gevoel.  

Op de maandag, dinsdagochtend, donderdag  worden vooral de theorie vakken gegeven. Elke dag wordt er gerekend, gelezen, 

geschreven . Andere vakken zijn één keer in de week als geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Dinsdagmiddag en 

vrijdagochtend zijn de branches. Woensdag is het vrijetijdsonderwijs en op de vroege morgen zijn er afwisselend dramalessen of 

muziek. We starten in klas 2 op woensdag altijd met burgerschap of leefstijl. Daarin hebben we het over: hoe ga je met een ander 

om ? Wat heeft jouw gedrag voor invloed op een ander? De leerlingen worden echt uitgedaagd om na te denken over hoe te 

reageren in moeilijke situaties. Dat doen we op een speelse manier met veel verschillende werkvormen zoals rollenspellen.  

Behalve de vaste leerkrachten zijn er ook al diverse gastlessen geweest van mensen van buiten af. Bij gymnastiek zijn er boks 

lessen geweest, die gegeven werden door een echte bokser. De leerlingen leerden hoe ze meer weerbaar moeten zijn en hoe ze 

zichzelf kunnen verdedigen. De klas is ook voor een les over knaagdieren naar de kinderboerderij geweest. Ze mochten daar 

muizen aaien en zelfs beethouden wat sommige kinderen heel spannend vonden .  

Onze eigen juffrouw Esther heeft de leerlingen de fijne kneepjes van EHBO bijgebracht. Als er een schaafwond, een snij of zelfs 

een brandwond is, dan weten de leerlingen precies wat er gedaan moet worden en welk verband er toegepast moet worden. Het bij 

elkaar opplakken van pleisters was wel een hoogtepunt van de lessen en zorgde voor veel hilariteit.  

Leerjaar 2 is dol op kleuren en tekenen. Ik heb nog nooit een klas gehad waar zo graag gekleurd en getekend wordt als deze. We 

doen het vaak voordat de lessen beginnen of vlak voordat de taxi’s komen. Er gaan wekelijks kilo’s kleurplaten doorheen en de 

viltstiften zijn niet aan te slepen. Daarnaast zitten er in de klas een paar enorme tekentalenten die prachtige, kleurrijke, tekeningen 

maken. Jammer dat onlangs een SKVR les i.s.m. het Wereld museum over patronen door de nieuwe Covid maatregelen niet door 

kon gaan omdat daar ook veel creativiteit aangeboord zou worden. Hopelijk kan dat alsnog in het nieuwe jaar ingehaald worden. 

Krijgen we een jaar waar we echt allemaal op hoopten. Vooralsnog maken we er in Leerjaar 2 het allerbeste van en proberen we 

van elke dag een top dag te maken. 
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Op maandag 1 november ging leerjaar 2 

naar de kinderboerderij, waar een gave les 

was over knaagdieren! We hebben veel 

kennis opgedaan, dieren vast kunnen 

houden en lopend door het leslokaal allerlei 

vragen beantwoord over knaagdieren. Wist 

u dat een konijn officieel geen knaagdier is? 

En hoe vaak een cavia poept per dag? 

Ongelooflijk vaak!!! 



Branche Zorg en Welzijn 

8 

Toen we drie jaar geleden startten met het branchegericht onderwijs zijn we in de branche Zorg en Welzijn begonnen met het eerste 

en tweede leerjaar. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en  geven we nu Zorg en Welzijn aan het eerste tot en met het vierde 

leerjaar. De groepjes zijn niet groot, zodat er veel aandacht aan het aanleren van vaardigheden gegeven kan worden. De branche 

Zorg en Welzijn wordt gegeven door Sandra Korporaal en Margo van der Waal. Sandra geeft maandag- en dinsdagmiddag les aan 

leerjaar 4 en leerjaar 3. Margo heeft maandagochtend leerjaar 4, dinsdagochtend leerjaar 3, dinsdagmiddag leerjaar 2 en 

vrijdagmiddag leerjaar 1.  

In het eerste leerjaar staat kennismaken met alle branches centraal. In kleine 

groepjes rouleren de leerlingen tussen de verschillende branches voor een 

periode van een aantal weken op vrijdagmiddag. Zorg en Welzijn in het eerste 

leerjaar bestaat uit twee vakken: persoonlijke verzorging en schoonmaken. Bij 

persoonlijke verzorging staat zorgen voor jezelf centraal en bij het vak 

schoonmaken staat zorgen voor je eigen omgeving centraal. Hier leren de 

leerlingen basisvaardigheden van het schoonmaken, zoals: een sopje maken, 

tafels schoonmaken, hand- en vaatdoeken opvouwen, etc.  

 

In het tweede leerjaar gaan we van persoonlijke verzorging naar gezonde voeding. Hoe werkt de 

spijsvertering en waarom is het belangrijk om gezond te eten en te drinken en wat zijn dan gezonde 

voedingsstoffen? Aan de hand van de schijf van 5 en leuke lessen van het Voedingscentrum leren de 

leerlingen wat gezonde voeding is. Ook bij het vak schoonmaken worden nieuwe vaardigheden 

aangeleerd, zoals: ramen zemen, bed verschonen, stofzuigen, etc.  

De leerlingen van het derde leerjaar die voor Zorg en Welzijn hebben gekozen zijn de hele 

dinsdag in de branche. In de ochtend behandelen we eerst een stukje theorie. Deze weken 

leren we alles over textiel en wasverzorging. Daarna gaan we een korte groepsstage doen in 

speeltuin De Torteltuin, waar we enkele schoonmaakwerkzaamheden in de kantine 

verrichten. In de middag hebben de leerlingen les van Sandra, zij leidt de leerlingen op in de 

professionele schoonmaak volgens de methode SVS.  

De Zorg en Welzijn-leerlingen van het vierde leerjaar hebben maandag hun 

branchedag; in de ochtend vindt er een groepsstage plaats en in de middag gaat 

Sandra verder met de opleiding SVS. We werken ernaartoe dat de leerlingen aan 

het eind van het schooljaar examen kunnen doen en een certificaat kunnen behalen. 

De groepsstage was de afgelopen maanden in zorgcentrum Liduina in 

Hillegersberg, waar we lichte schoonmaakwerkzaamheden verrichtten. Het is een 

goede ervaring voor de leerlingen om bezig te zijn in het ‘echte’ werkveld. 

Binnenkort gaan we naar een andere stageplaats omdat in Liduina kwetsbare 

ouderen wonen en men geen risico wil lopen met corona. 

    

Als u vragen heeft over de branche Zorg en Welzijn kunt u altijd een mailtje sturen 

naar Sandra (s.korporaal@accent-vso.nl) of Margo (m.vanderwaal@accent-vso.nl)  

mailto:s.korporaal@accent-vso.nl
mailto:s.korporaal@accent-vso.nl
mailto:s.korporaal@accent-vso.nl
mailto:m.vanderwaal@accent-vso.nl
mailto:m.vanderwaal@accent-vso.nl
mailto:m.vanderwaal@accent-vso.nl
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Vrijetijdsonderwijs  

Kippensoep maken 

 

In de keuken met elkaar ouderwetse kippensoep gemaakt en broodjes bladerdeeg met knakworst!  

In de kantine tafel gedekt en gezellig met elkaar gegeten. 

Ten slotte samen de vaat en de keuken schoon gemaakt. 

Het was top! 

Squash 

 

8 leerlingen hadden als vrijetijdsbesteding gekozen voor Squash. Geen van deze leerlingen had ooit gesquasht. We zijn begonnen 

met allerlei oefeningen en spelletjes. De spelletjes die de leerlingen hebben gespeeld zijn: boter, kaas en eieren, darts, vier op een 

rij, etc. De leerlingen waren heel fanatiek en kwamen vaak met een rood hoofd weer terug op school! 

 

EHBO lessen 

 

We zijn dit jaar in september gestart met EHBO lessen op school. Elke groep krijgt 5 lessen. De leerlingen leren o.a:  

• Wat de belangrijkste punten zijn als er een ongeluk gebeurt 

• Hoe 112 te bellen 

• Pleisters te plakken 

• Welke soorten wonden/brandwonden er zijn en hoe deze te behandelen.  

• We sluiten de les af met een quiz met vragen over de onderwerpen die in de les zijn behandeld. In de leerjaren 4 en 5 hebben ze 

ook nog  destabiele zijligging geleerd.  

• Veel leerlingen kwamen ook met eigen verhalen.  
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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
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