
Voor alle  

ouders/ 

verzorgers 

Welkom aan alle ouders/verzorgers, 

  

Inmiddels is het schooljaar weer in volle gang. Met trots mag ik u 
mededelen dat de excellente school Accent praktijkonderwijs  
Capelle groeiende is. Momenteel hebben we 220 leerlingen.  
Alle medewerkers zijn verheugd over dit groeiende vertrouwen van 
ouders en leerlingen in de school en we zullen ons inspannen om 
de opdracht die ons is gesteld voor 100% waar te maken.  
De directie van Accent Capelle heeft 1 medewerker mogen  
aanstellen zodat het onderwijs aan alle leerlingen gewaarborgd 
blijft.  

 

We zijn er als school erg trots op om direct aan het begin van het 
schooljaar in ons mooie brugklasgebouw te kunnen starten. De 
leerlingen van klas 1 hebben nu aan het begin van dit schooljaar 
een eigen aula om hun pauzes hierin door te brengen.  

 

Er zijn nog vele andere ontwikkelingen in de school gaande. Via 

onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over deze  

ontwikkelingen. Wij wensen u en uw zoon/dochter een plezierig en 

goed schooljaar toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

De heer D. Everts 

Vestigingsdirecteur Accent Capelle  
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N IEUWSBRIEF  

AGENDA  

U  kunt de volledige jaarplanning vinden op onze website 

www.cvoaccent.nl onder de link agenda. 
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 18 sept t/m 22 sept: 
Week tegen pesten 

  

 2 okt t/m 13 okt: 
Toetsen Nederlands en 
rekenen 

 
 16 okt tm 20 okt: 

Herfstvakantie 

 

 23 okt: Studiedag. 
Leerlingen lesvrij, stages 
gaan wel door 

 

 30 okt: Coachingsdag 
fase 1 en 2  

 

 6 nov: Start periode 2 
 

 6 nov t/m 10 nov: 

Week van respect 

  
 20 nov: Studiedag. 

Leerlingen lesvrij, stages 
gaan wel door 

 

 24 nov: Coachingsdag 

fase 3 
 
 27 nov t/m 1 dec: 

OPP gesprekken 

 

Jaarplanning 
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E V E N  V O O R S T E L L E N . . .  

Beste ouders en leerlingen!  
 
Mijn naam is Jan Middel, sinds mijn 21e jaar sta 
ik al voor de klas, ik vind het heel bijzonder om 
bij te dragen in de ontwikkeling van jonge  
mensen.  
Je kan mij herkennen aan mijn rode baard en 
rossige haar. Ik ben 90% van mijn tijd vrolijk en 
die andere 10 % kijk ik serieus, omdat ik  
gefocust met iets bezig ben.  

Muziek heeft mijn hart, ik hou van muziek met 
vette baslijntjes en speel met mijn band  
regelmatig in de kerk. In het weekend stap ik 
graag op mijn racefiets om flink wat kilometers 
weg te trappen.  
Ik word blij van techniek, omdat je zoveel toffe 
dingen kan maken! Ik heb dat goed getest in het 
oude huis waar ik met mijn vrouw Elisabeth 
woon. Er zitten dagen, weken, maanden van 
klussen in en het is ons fijne thuis.  
Ik speur graag Pinterest af naar nieuwe ideeën 
voor het vak techniek. Ik vind het een uitdaging 
om leerlingen nieuwe vaardigheden te leren. 
Wat ik ook heel leuk vind, is om van oude ge-
bruikte materialen iets nieuws te maken.  
Sinds september werk ik op deze school. De 
start is heel leerzaam! Ik ben enthousiast over 
de manier waarop hier lessen vorm krijgen. 
Stuur mij gerust een mailtje of kom langs in het 
lokaal om kennis te maken. Ik hoop op een fijne 
tijd op deze school!  

Maandag 18 september begint de “Week tegen  
Pesten”. Het  thema is “Online Pesten, Pak ´t aan”. 
Gedurende deze week krijgen de leerlingen lessen die 
betrekking hebben op dit thema. We bespreken met 
de leerlingen wat we wel en niet kunnen plaatsen op 
de verschillende soorten sociale media.  
Tevens is op deze dag de aftrap van de “Veilige 
School” met de nieuwe naam “Sociale Veiligheid”, en 
de presentatie van het vernieuwde “Groene Boekje”. 
Hierin staan afspraken die betrekking hebben op de 
regels die we hanteren binnen de school. Deze regels 
zijn voor zowel de leerlingen als voor alle medewer-
kers. Met behulp van deze afspraken willen wij een 
veilige leer- en werkomgeving realiseren, waarin  
iedereen zich veilig kan voelen en kan ontwikkelen.  
Leidend zijn de volgende drie gedragsregels die overal 

in onze school zijn te vinden:  

B I J D R A G E  S C H O O L K O S T E N  

Schoolgaande kinderen kosten aardig wat geld.  
Capelse gezinnen met een laag inkomen kunnen in 
aanmerking komen voor een bijdrage in een aantal 
schoolkosten. Binnenkort ontvangen de ouders die 
hiervoor evt. in aanmerking komen meer informatie. 

 

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar kunt u via de  

Bijzondere Bijstand een bijdrage aanvragen voor 

indirecte studiekosten. Voor kinderen in het  

voortgezet onderwijs, MBO, HBO of WO 

krijgt maximaal € 125,- per schooljaar tot en  

met het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt.  

Zie: www.ijsselgemeenten.nl  

 

http://www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten/bijzondere-bijstand-aanvragen_295/
http://www.ijsselgemeenten.nl


Nr 1:     2017-2018 

                                                                                                          

Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een Medezeggenschapsraad (MR), 
waarin zowel docenten, leerlingen, als ouders vertegenwoordigd zijn. In verband met het vertrek 
van Marjolein Kinkelaar, heeft de MR van Accent Capelle een vacature. Daarom doen wij hierbij 
een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de 
Medezeggenschapsraad. 
 
Wat doet de Medezeggenschapsraad? 
De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de 
gang van zaken binnen de school, door mee te denken 
over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn  
bijvoorbeeld: het schoolplan, de besteding van gelden, 
arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen.  

Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de 
orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang 
zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid 
mee te denken en uw mening te geven over wat er op de 
school van uw kind gebeurt. 
 
Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? 
De Medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit 3 leden, 2 personeelsleden en 1 ouder. Ieder 
MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode 
eenmaal herkiesbaar stellen. Voor de oudergeleding wordt er een bescheiden financiële bijdrage 
beschikbaar gesteld per vergadering. Momenteel zijn dhr. Twigt en mevr. Schoneveld  de  
personeelsleden in de MR en Conny Koppelaar als ouder.  
 
Wat wordt er van een MR-lid verwacht? 
Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid 
bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden  
gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergade-
ringen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maand, op maandagmiddag plaats.  
 
Wie komen in aanmerking? 
Iedere ouder/verzorger van een leerling op Accent Capelle kan zich kandidaat stellen voor de  
oudergeleding van de MR. 
 
Wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u zich aanmelden: 
• Via de mentor uw kind. Een briefje met daarop uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en 
de naam van uw kind is daarvoor voldoende. 
• Via de mail: naam, adres, telefoonnummer en naam van uw kind mailen naar 
t.schoneveld@cvoaccent.nl  
 

Inlichtingen 
Heeft u nog vragen over deze vacature of wilt u eerst eens een vergadering bijwonen, neem dan 
contact op met een van de MR leden of mail naar t.schoneveld@cvoaccent.nl  

U kunt tot 29-09-2017, 12:00 uur reageren op de vacature.  

Vacature MR lid 
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Resultaten schooljaar 2016-2017 

De zomervakantie en het afscheid van onze schoolverlaters ligt al weer even achter ons. We kijken terug 
op een schooljaar met mooie cijfers. Leerlingen vonden werk ( met of zonder hulp van de gemeente) of 
zijn begonnen bij een ROC met een opleiding. Ook werden in het afgelopen schooljaar de eerste 
‘diploma’s praktijkonderwijs’ in Rotterdam en omstreken behaald en uitgedeeld. Het is goed om te zien 
dat alle uitgestroomde  leerlingen aan de slag kunnen. 

Hieronder de cijfers; 
34 leerlingen zijn geslaagd voor het diploma praktijkonderwijs 
5 leerlingen zijn uitgestroomd naar arbeid (zonder hulp van gemeente of instanties) 
9 leerlingen vonden werk met behulp van de gemeente van herkomst (Capelle of Rotterdam) 
10 leerlingen zijn in afwachting van de bemiddeling naar werk met de gemeente Capelle of Rotterdam 
15 leerlingen zijn een vervolgopleiding begonnen bij een ROC. 
 
Hiernaast werden begin juni een aantal examens afgenomen. Iets waar we op Accent Capelle trots op 
zijn. 

7 leerlingen slaagden voor het certificaat Winkelmedewerker (Kennis Centrum Handel) 
3 leerlingen slaagden voor het examen Bedienings assistent (BAS/Stichting Vakopleiding Horeca) 
3 leerlingen slaagden voor het Keuken Assistent diploma (KAS / SVH) 
2 leerlingen slaagden voor het certificaat ‘werken in de keuken’ (KPC) 
1 heeft het  schoonmaakcertificaat (werken met microvezel) van het KPC, behaald 
4 leerlingen zijn geslaagd voor het certificaat ‘beginnend autopoetsen’ (Vak Opleiding Carosserie) 
4 leerlingen slaagden voor het vorkheftruck bewijs bij de firma Peinemann in Hoogvliet 
3 leerlingen hebben het certificaat ‘werken in de metaalnijverheid’ behaald (KPC) 
2 leerlingen slaagden er in hun VCA-B diploma (basisveiligheid) te behalen. 
3 leerlingen die met drie certificaten naar huis gingen in het groen (werken met de heggenschaar / wer-
ken met gedragen bladblazer / werken met de cirkelmaaier); behaald bij IPC/groene ruimte. 
 
Een indrukwekkende lijst zoals U ziet. Ook dit schooljaar hopen we op een zelfde positief resultaat. 

Diploma Praktijkonderwijs 

In het schooljaar 16-17 hebben 34 schoolverlaters van  Accent Capelle voor het 
eerst een officieel diploma Praktijkonderwijs op niveau ontvangen. Om die reden 
was er door de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse scholen van  
Praktijkonderwijs een officieel eindfeest georganiseerd in het Gemeentehuis van 
Rotterdam voor mentoren en geslaagden van alle praktijkscholen in de regio  
Rijnmond.  
Dit was een grootse happening waarbij er op een mooie en spectaculaire wijze 
onze leerlingen in het zonnetje zijn gezet. 

 
 
 
 
 
Voorafgaand aan het behalen van een diploma hebben al deze 
leerlingen in examengesprekken hun opgebouwde portfolio 
moeten presenteren aan externe examinatoren. 
Wij zijn zeer trots op deze schoolverlaters en we hopen dat we 
dit jaar weer vele diploma’s mogen uitreiken aan onze  
kanjers. 
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Introductieweek klas 1 

Op dinsdag 22 augustus startte de introductie week voor alle brugklassers.  
Het doel van deze introductieweek was met elkaar en met de school kennismaken. Op dinsdag bleven de 
leerlingen gezellig in de klas bij hun mentor(en). Kennismaken met elkaar met gezellige spellen stonden 
centraal. Op woensdag gingen de leerlingen lekker naar buiten waar ze samenwerkopdrachten moesten 
doen met o.a. een fotospeurtocht. Op donderdag zijn we met alle klassen 1 naar het Schollebos in  
Capelle gegaan. Daar hebben we vlaggenroof en kastiebal (soort slagbal) gespeeld. 

Door al deze activiteiten hebben de leerlingen elkaar, de docenten en de school beter leren kennen.  
Het was erg leuk om te zien dat de leerlingen al snel met elkaar konden samenwerken en plezier met  

elkaar konden maken. De eerste grote succeservaring in behaald!  

 

Beleving van de introductieweek door de ogen 
van de leerlingen: 
Het was heel leuk. We hebben veel spelletjes buiten 
gedaan bij het Schollebos met andere klassen. 

Het was gezellig en we hebben veel nieuwe  

vrienden gemaakt, het samenwerken was ook heel 

leuk en wij vonden het spel vlaggenroof het leukste 

spel in het Schollebos. 

Door: Chelsey Heijnekamp en Jelisa Petrici van 1c  

Heel de klas vond het gezellig. We gingen met  

meneer Rietbroek leuke spelletjes doen. Iedereen 

deed gezellig mee. En we gingen ook met  

Dhr. Middel en Dhr. Gerritsen een speurtocht lopen, 

dat was heel leuk en gezellig. We gingen ook een 

schilderij maken van planeten iedereen deed daar 

ook gezellig mee. 

Door: Adnan 1c 

Afgelopen zaterdag 2 september zijn Esmeralda, Lorenzo, Lucas, 
Misja en Francis naar Antwerpen vertrokken. Met dichte oogjes 
stonden ze voor de voordeur van de school. Enthousiast waren 
ze wel, want ze gingen mee doen met de Unified Sailing  
wedstrijden! Eenmaal daar aangekomen was iedereen wakker en 
klaar om te laten zien wat wij tijdens de module zeilen geleerd 
hebben! De mannen begonnen. Na 1 minuut over de startlijn 
plonsden de mannen in het water door een klein foutje. Heel 
dapper zijn ze zelfstandig weer de boot in geklommen en zijn 
driftig verder gegaan. De vrouwen hebben in de eerste ronde 
zelfs de eerste plek weten te behalen. 
 
Later in de middag werden de finales gevaren! In de gouden poule zijn Misja en Francis 5e geworden.  
In de zilveren poule zijn Lucas, Lorenzo en Esmeralda 1e geworden. Een geweldige prestatie van onze 
leerlingen. Het was een dag om niet te vergeten! 


