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Het einde van het schooljaar eindigt met rasse schreden en we zullen binnekort van een

aantal personeelsleden afscheid gaan nemen.

Mevr. H. Zwijnenburg zal van haar pensioen gaan genieten. Mevr. M. Harwig,

mevr. E. Buurman en ondergetekende zullen per 01-08-2022 op een andere school gaan

werken.

De heer E.Pranger, mevr. K. Polhuijs zijn per 1 augustus 2022 benoemd als docent en

mevr M. Luiten is benoemd als assistent.

Met genoegen kan ik u mededelen dat ondanks grote tekorten in het onderwijs deze

school geen tekorten kent en voldoende deskundig personeel aan heeft weten te

trekken.

Van mijn kant wil ik u nogmaals danken voor de prettige samenwerking. Met gepaste

trots laat ik de school met een gerust hart achter in de wetenschap dat we weten dat de 

school goed onderwijs geeft door deskundige docenten en assistenten.

De school heeft de laatste jaren een sterke onderwijs- ontwikkeling doorgemaakt. Ik ben 

verheugd dat ik samen met mijn team hier een steentje aan bij heb mogen dragen.

Dick Everts

Vrijdag 8 juli zijn de leerlingen vrij en start de zomervakantie.

Maandag 22 augustus worden de leerlingen weer op school verwacht en start de nieuwe

school jaar.

8 juli

Start zomervakantie

22 augustus

Start schooljaar 2022-2023

30 augustus

Outdoor Valley

1 september

Startfeest

5-9 september

Week van de startgesprekken

22-30 oktober

Herfstvakantie

De volledige agenda kun je vinden 

op: www.accent-vso.nl
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Stichting Groev

Stichting Groev organiseert muziekles in groepsverband & muzikale workshops voor mensen met een verstandelijke beperking.

www.stichinggroev.nl

Free to move
Dans- en sportlessen en clinics, in en om Rotterdam. Special Dance voor kinderen met een beperking.

www.freetomove.nl

Stichting Plons

Stichting Plons is een onafhankelijke non-profitorganisatie die wil voorzien in stimulerende (sportieve) activiteiten op het gebied van 

watersport voor mensen met een beperking.

www.plons.nl

Stichting BONT

Stichting BONT maakt werken, wonen, logeren en beleven onder begeleiding mogelijk voor jongeren met een ernstige tot matige

verstandelijke beperking.

www.stichtingbont.nl

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen

Langs deze weg wil ik u vertellen dat ik met pensioen ga. 66 jaar word ik in juli en het is mooi geweest. inderdaad was het mooi!

Op deze school heb ik precies 20 jaar gewerkt, in alle groepen met verschillende collega's en met heel veel leerlingen. Tevreden kan ik

terugkijken. Wat hebben we samen gelachen en gewerkt.

Geploeterd soms ook ..

We hebben gave excursies, feesten, schoolreisjes en kampen meegemaakt. En dan die administratie die werkelijk de pan uitrijst ..!

Gesprekken met leerlingen vond ik het mooist, op welk niveau dan ook. Ik wil u met name bedanken om de goede samenwerking die er 

steeds was.

Ik wens u een goede vakantietijd, die voor sommigen onder u niet altijd eenvoudig zal zijn met uw kind, en voor later wens ik voor de 

leerlingen dat ze een tevreden leven kunnen leven met hun (on)mogelijkheden. Dat zou mooi zijn!

Hartelijke groet, juf Heleen

p.s. In de klas van meester Gunther heb ik verteld dat ik met pensioen ga en uitgelegd wat dat is, pensioen. Waarop Jonesto (13 jaar) zei: Ik wil
eigenlijk ook wel met pensioen!

http://www.stichinggroev.nl/
http://www.freetomove.nl/
http://www.plons.nl/
http://www.stichtingbont.nl/


Lessen over veiligheid

Op woensdag leren we in groep CC over veiligheid.

Denk aan: deuren op slot, wat is een reservesleutel.

Elektriciteit, hoe ga je daar mee om. Bijvoorbeeld: doe het licht 

uit als je een kamer verlaat.

Ben je wel eens gewond geraakt? Een schaafwond, een 

brandwond bijvoorbeeld en wat moet je dan doen?

Hoe werken de hulpdiensten en wat is 112?

Genoeg lesstof met werkbladen, schoolt.v. en ook oefenen in 

de praktijk.

We hebben nepbloed, pleisters, tissues en gaan bij elkaar een 

pleister aanbrengen.

Dat bleek nog niet zo eenvoudig te zijn en hebben we nog een 

keer herhaald.

De leerlingen hebben wel eens een pleister gekregen, maar 

nog nooit zelf een pleister geplakt. 

Ze vonden het heel interessant en een beetje lastig om te 

doen.

Kortom: leuke en leerzame lessen! 

WiFi voor de leerlingen

Tijdens meerdere keren in de leerlingenraad besproken te 

hebben, krijgen de leerlingen na de zomervakantie toegang tot 

het WiFi netwerk van de school. Begin van het schooljaar 

krijgen de leerlingen de inloggegevens voor het WiFI netwerk.
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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.

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.

Schoolkantine

Op school beheren de leerlingen van de Horeca de 

schoolkantine. Hier kunt u zoon/dochter een

lunchgerecht kopen. Aan het begin van het schooljaar

zal er bekend worden gemaakt op welke dag(en) de 

schoolkantine open is. De leerlingen kunnen zelfstandig

of met hulp van hun juf/meester hun bestelling

doorgeven op de daarvoor speciaal gemaakte website.



Richtlijnen Parro

Sinds januari gebruiken wij Parro, het oudercommunicatiesysteem van Parnassys. Hierbij hebben wij een aantal 

richtlijnen voor zowel de leerkrachten als ouders op papier gezet. Hieronder kunt u de richtlijnen lezen

Versturen:

Wanneer:

• De bedoeling is dat minimaal 1x per week de mentor een mededeling stuurt. Meer mag natuurlijk altijd, maar dat 

laten we aan de mentor zelf over;

• Belangrijke afspraken / activiteiten buiten de school melden we minimaal twee dagen van te voren, dit om 

te voorkomen dat ouders het te laat zien;

• 1x in de maand stuurt de praktijkdocent een bericht naar de ouders in daarvoor hun aangemaakte groep

Waarom:

• Afspraken voor de komende dagen, oudergesprekken, uitjes spullen meenemen, vrijwilligers vragen 

leuke mededelingen of foto’s

• Teksten in mededelingen proberen we zo kort mogelijk te houden, het liefste voegen we ook een foto toe om 

ouders enthousiast te maken en te houden

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid leerkrachten:

• Tussen 08:00 en 16:30 is er persoonlijk contact mogelijk

• Contact buiten deze tijden of in het weekend , is leerkracht afhankelijk

• We streven naar een vlotte communicatie, maar leerkrachten zijn niet verplicht direct te reageren. Mentoren 

staan voor het grootste deel van de dag voor de klas. Lesgeven en aandacht voor de leerlingen krijgen voorrang

• Mentoren en ouders sturen elkaar indien nodig, een bevestiging, dat het bericht gelezen is, en dat ze er later nog 

op terugkomen

• Dagen waarop een mentor niet werkt; wordt contact gelegd met de andere mentor

Specifieke onderwerpen

Persoonlijke zaken:

• Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een leerling communiceren we niet via de app. We maken graag 

een afspraak voor persoonlijk contact

• Ziekmeldingen telefonisch via de administratie doorgeven voor 08:30 uur. U kunt de mentor via de app 

meer informatie geven over de afwezigheid van uw zoon/dochter.
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Leerjaar CT
Makkelijke tosti recept
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1. Neem twee boterhammen, wat boter, kaas en een plakje kipfilet.

2. Leg de kaas en het kipfilet tussen de boterhammen en smeer op de buitenkanten boter.

3. Doe de tosti in het tosti-ijzer.

4. Gebruik een vork om de tosti eruit te halen.

5. Klaar is de tosti. Eet smakelijk!



Branche groen

Op het moment zijn we bij branche groen in de ochtend bezig met het onderhoud van het park De Leeuwenkuil en in de middag 

werken we met de groep in de moestuin.

In De Leeuwenkuil zorgen de leerlingen van het derde jaar ervoor dat het park netjes blijft. Zij prikken afval en legen vuilnisbakken. 

Nu het gras zo hard groeit, helpen we de tuinman met het maaien van het gras.

In de middag gaan we met de tweede- en derdejaars naar de moestuin. Elke week zaaien we een nieuw gewas. Zo hebben we nu 

het volgende gezaaid: tomatenplantjes, veldsla, krulsla, wortelen, komkommer, aardbeien en bieten.

Super leuk om zo de gewassen te zien opkomen. Naast het zaaien zijn we veel aan het oefenen met schoffelen. Het onkruid lijkt

soms harder te groeien dan de gewassen. Een lastige klus want wat is onkruid en wat hoort er wel in de tuin te blijven staan?

Bij slecht weer kunnen we terecht op Boerderij Lansingerland. Daar vullen we onder andere de insectenhotels die door de afdeling

techniek gemaakt zijn. Hierbij moet u denken aan het op maat zagen van stammetjes en hier gaten in boren. Maar ook gaten boren 

in oude bakstenen en riet bundelen tot mooie pakketjes. Deze worden in het hotel geplaatst zodat de insecten hun eitjes kunnen 

leggen.
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leerlingen druk aan het werk in de moestuin



School Maatschappelijk Werk (SMW)

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Accent VSO op Noord,

Graag zou ik mijzelf aan u willen voorstellen. 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 uw kind nadelig 

beïnvloeden. Samen kunnen we zoeken naar mogelijke oplossingen.

Door gesprekken met u, de leerkracht en eventueel het kind inventariseer ik de situatie. Soms is er meer nodig en kan ik u naar 

andere hulpverlening doorverwijzen voor de zorg die bij uw kind past.

U kunt mij ook benaderen om de juiste weg naar verschillende instanties te vinden of voor ondersteuning bij het invullen van 

formulieren.

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

gesprekken met ouders vinden in principe plaats op school, maar een huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Aan het 

schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.

Ik ben elke dinsdag aanwezig op school. U kunt via de docent of interne begeleider 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, woensdag en donderdag.

Met vriendelijke groet,

Mehtap Ozturk
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MR
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Gezocht: ouders die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad

Beste ouders,

Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek

naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.

Wat is een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te

maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. 

De MR is daarmee dus iets anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande

activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.

Accent VSO Op Noord

Bij ons op school bestaat de MR uit 2 ouders en twee personeelsleden. Binnen de oudergeleding van de MR is plaats beschikbaar.

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen die het bestuur of de directie moeten nemen zijn ze 

verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap

op Scholen (WMS).Er zijn verschillende soorten beslissingen:

· die waarover de MR eerst advies moet geven;

· die waarvoor instemming van de MR vereist is;

· die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

Wat levert zitting in de MR u op?

Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de achtergrond van de school van 

uw kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat

wordt uitgevoerd; of u past uw elders verworven kennis op dit terrein toe.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, 

vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Wat vragen wij van u?

· Interesse in schoolbeleid en schoolregels;

· Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);

· Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (4 per schooljaar);

· Een kritische én open houding.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?

Stuurt u dan per mail naar g.kitzmuller@accent-vso.nl een korte tekst (ca 10 regels) waarin u zich presenteert.

mailto:g.kitzmuller@accent-vso.nl
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Uitreiking officiele diploma's en certificaten

Stanley heeft op 21 juni zijn certificaat behaald: Junior 

barista. Na weken van oefenen kwam er een examinator 

op onze locatie om het examen af te leggen en met 

succes. Na de vakantie gaan er nog twee leelringen op 

voor een certificaat.

Drie leerlingen van onze school zijn de afgelopen tijd druk

geweest met de lessen van de basisopleiding

schoonmaak. Alle drie hebben zij het diploma behaald

met mooie cijfers. We zijn trots op deze drie meiden.
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Vakantieregeling 2022-2023

Zomervakantie vr 08-07-2022 - zo 21-08-2022

Herfstvakantie za 22-10-2022 - zo 30-10-2022

Kerstvakantie za 24-12-2022 - zo 08-01-2023

Voorjaarsvakantie za 25-02-2023 - zo 05-03-2023

Paasmaandag ma 10-04-2023 - ma 10-04-2023

Meivakantie za 22-04-2023 - 07-05-2023

Koningsdag do 27-04-2023 - do 27-04-2023

Hemelvaart do 18-05-2023 - vr 19-05-2023 (donderdag 18-05 en vrijdag 19-05 is de school dicht en zijn de leerlinghen vrij)

Pinkstermaandag ma 29-05-2023 t/m ma 29-05-2023

Zomervakantie za 08-07-2023 t/m zo 20-08-2023



Accent VSO Op Noord

Erasmussingel 120

3051 XC Rotterdam 

Tel: 010 - 285 78 28

vso-opnoord@cvoaccent.nl

mailto:vso-opnoord@cvoaccent.nl

