
Voor alle  

ouders/ 

verzorgers 

Welkom aan alle ouders/verzorgers, 

  
Het zijn de laatste weken voor kerst, waar we stil staan en terug 
kijken op de afgelopen maanden. 

We kijken terug op een periode, waarin uw kind goed heeft  

gewerkt aan zijn/haar ontwikkeling. Deze ontwikkeling is afgelopen 
week met u en uw kind in het OPP gesprek besproken.  
Het is belangrijk dat we elkaar goed informeren over de  
ontwikkeling van uw kind.  
 

We zijn als school heel erg trots dat de burgemeester,Peter Oskam, 
op woensdag 15 november het allereerste Capelse Halt certificaat 
veilige school  aan onze school overhandigd heeft.  
De burgemeester vertelde dat de school Accent Capelle  het  

certificaat kreeg omdat zij veel extra inzet hebben gepleegd en  
zullen gaan plegen, zodat de leerlingen zich veilig op school en in 
de directe schoolomgeving blijven voelen. Onze school werkt dag in 
dag uit heel erg hard aan een veilig schoolklimaat, zodat alle  
leerlingen met plezier naar school gaan en in veiligheid kunnen  
leren en werken.  

 

Ik wil nadrukkelijk het kerstgala voor leerlingen onder de aandacht 
brengen. Deze zal plaatsvinden op woensdagavond 20 december. 
Ik hoop alle leerlingen hier te mogen verwelkomen.  
Verdere informatie ontvangt u per brief van de kerstwerkgroep.  
 
Met vriendelijke groet, 

De heer D. Everts 

Vestigingsdirecteur Accent Capelle  
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N IEUWSBRIEF  

AGENDA  

Binnenkort krijgen leerlingen uit fase 1 en 2 voorlichting over het  

verantwoord gebruik van vuurwerk.  

 

Vuurwerk mag alleen afgestoken worden  

tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 

02.00 uur. Het is dan ook verboden om  

vuurwerk mee naar school te nemen. Mocht dit 

toch het geval zijn, dan zijn wij genoodzaakt 

passende maatregelen te nemen.  
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 Woe-avond 20 dec: 
Kerstgala  
 

 25 dec. t/m 5 jan: 

Kerstvakantie 

 

 Ma 15 jan: 
Schoolontbijt klas 1,2,3 
en Entree 
 

 Vr 19 jan: 
Schoolontbijt klassen 4/5 

 

 Ma 22 jan: 
Coachingsdag fase 1/2 
 

 Do 25 jan: Studiedag 

  
 Ma 29 jan: Start  
periode 3 
 

 Wo 31 jan: Open dag! 
 
 5 febr - 9 febr: 
branche-examens 

 

 26 febr - 2 maart: 

Voorjaarsvakantie 
 

 12 mrt - 16 mrt: 

Maatschappelijke  
stageweek klas 1 

Vuurwerk 
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V A N U I T  D E  M R  

Hoe ziet de MR er uit? 

Graag willen wij ons als MR van Accent Capelle 

aan u voorstellen. Onze voorzitter is Tamara 

Schoneveld, docent en stagedocent horeca. De 

secretaris van de MR is Rob Twigt, docent.  

Daarnaast hebben ook ouders van leerlingen 

op onze school zitting in de MR t.w. de heer K. 

van den Meerschaut en binnenkort wellicht 

nog een ouder als nieuw lid.  Dit geeft dan een 

mooi verdeelde bezetting nu Connie Koppelaar 

als lid onlangs afscheid van de MR heeft  

genomen. Last but not least is er ook een  

leerling (uit de Leerlingenraad) betrokken bij 

de MR, namelijk Anjo uit de derde klas. 

 

Wat doet de MR van Accent zoal? 

De MR is betrokken bij de bespreking van aller-

lei belangrijke onderwerpen voor de school en 

het onderwijs voor onze leerlingen. Door een 

positief kritische opstelling willen wij graag 

meedenken en praten (met de directie, dhr. 

Everts) over de verschillende ontwikkelingen 

die op dat moment spelen. Dit kunnen veran-

deringen t.a.v. het schoolgebouw betreffen en  

bijvoorbeeld de financiele situatie, leermidde-

len, taakbeleid, schoolreis en ouderbijdrage 

om maar eens een aantal dingen te noemen. 

 

Een voorbeeld van wat er op dit moment speelt 

De MR zal een rol spelen in verband met de 

veiligheid van en de herinrichting van het 

schoolgebouw.  Voor de veiligheid kan u den-

ken aan de ingang en de receptie welke zullen 

worden aangepakt om het veiliger te maken. 

Wat betreft de schoolruimtes zal er een nieuwe 

inrichting tot stand worden gebracht van de 

winkel en techniek.  Dit zal later dan ook echt 

te zien zijn wanneer u de school inkomt. 

Wilt u meer weten of nieuwsgierig naar het 

meedoen in de MR? 

Neem contact met mevr. Schoneveld of dhr. 

Twigt. Ons telefoonnummer is 010-2271181. 

Ik ben Mark van ’t Hoog. 

 
Sinds 1 november werk ik op Accent Capelle, als  
docent consumptief. 

Ik heb hiervoor op verschillende Praktijkscholen en in 
het VSO4 onderwijs gewerkt.  
 

Ik heb er bewust voor gekozen 
om te werken met  jongeren die 
wat extra ondersteuning nodig 
hebben om te ontdekken waar ze 
goed in zijn.  

Ik heb er zin in om met de  

jongeren van Accent Capelle in de 
keuken en soms ook in het  

restaurant of het lunchcafé aan de 
slag te gaan! 

In mijn vrije tijd houd ik me graag 

bezig met voetbal, hockey, skiën 

en varen. 

E V E N  V O O R S T E L L E N…. . (2 )  

Mijn naam is Reyangelo Gerardus. Ik ben een 2e 

jaars student op het Albeda college Alexanderlaan te 

Rotterdam. Ik volg daar de opleiding onderwijsassis-

tent niveau 4.  

 

Ik ben 18 jaar oud en mijn hobby's zijn sporten in de 

sportschool en reizen. Dit jaar loop ik stage op  

Accent Capelle op de donderdag en vrijdag. Ik ben 

hier vooral bezig met het begeleiden van de 1ste en 

2de jaars. Mijn stage duurt 

nog tot het einde van het 

schooljaar. Ik zal komend 

jaar bij verschillende vakken 

worden in gezet. Zo ben ik 

elke donderdag op de  

praktijk dag buiten met de 

leerlingen voor groen en geef 

ik op de vrijdag gym en  

sociale vaardigheden.  

Afgelopen vrijdag(01-12-2017) heb ik een  

Sinterklaasochtend georganiseerd in klas 2a. We 

hebben een sinterklaasspel gedaan, dit was erg  

gezellig. Later in het jaar hoop ik nog diverse lessen 

en projecten te organiseren en uit te voeren. 
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Schoolloopbaancoach 

Mijn naam is Nicole van der Waal en dit schooljaar ben ik wederom werkzaam als schoolloopbaan-
coach op Accent Praktijkonderwijs Capelle aan den IJssel. Dit houdt in dat ik bij de schoolloopbaan van 
uw zoon of dochter betrokken kan worden als het even niet lekker loopt. Soms zijn er bijvoorbeeld dingen 
die in het leven van uw zoon of dochter spelen die het succesvol naar school gaan kunnen belemmeren. 
Ik zoek samen met uw zoon of dochter uit wat de oorzaak is van de problemen en we gaan hiermee aan 
de slag. Ik geef tips en adviezen hoe hij/zij hiermee om kan gaan en ik onderhoud goed contact met ou-
ders en met school. Met elkaar zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter weer vertrouwen krijgt in zich-
zelf en in de toekomst. 
 
Naast mijn werk als schoolloopbaancoach ben ik ook werkzaam als overstapcoach. Het gaat hierbij om 
de overstap die kan worden gemaakt van het Praktijkonderwijs naar het MBO. Denk hierbij aan de leer-
lingen die de Entree-opleiding op Accent Praktijkonderwijs met succes hebben afgerond en door willen 
stromen naar het MBO. Soms zijn er ook leerlingen die de Entree-opleiding willen gaan volgen op een ex-
terne MBO-locatie. Uiteraard moet er altijd eerst een positief advies van school zijn om door te kunnen 
stromen naar het MBO. Ik zoek samen met uw zoon of dochter uit hoe hij/zij zich op het MBO kan aan-
melden en welke stappen hij/zij daarvoor moet nemen.  
 
Vorig schooljaar ben ik begonnen met het schoolloopbaancoach/overstapcoach traject binnen Accent 
Praktijkonderwijs en ik heb een aantal leerlingen succesvol kunnen begeleiden naar een passende plek en 
zowel ikzelf als de school zijn positief over de extra inzet en ondersteuning die de leerlingen geboden kan 
worden. 
U kunt altijd contact met mij opnemen voor vragen! Mijn e-mailadres is: n.waal@cvoaccent.nl 

Accent Capelle is een veilige school 

Als eerste en enige school in Capelle heeft Accent Capelle het certificaat Veilige School gekregen. 

Uit handen van burgemeester Peter Oskam ontving Dhr. Everts  op woensdag 15 november het allereer-
ste Capelse Halt certificaat veilige school. De burgemeester vertelde dat onze school het  

certificaat krijgt,  omdat we veel extra inzet hebben gepleegd en zullen gaan plegen rondom veiligheid, 
zodat de leerlingen zich veilig op school en in de directe schoolomgeving blijven voelen.  

 
Onze school werkt dag in dag uit heel erg hard aan een veilig schoolklimaat, zodat alle leerlingen met 
plezier naar school gaan en in veiligheid kunnen leren en werken. Wij zijn erg trots op dit certificaat!! 

mailto:n.waal@cvoaccent.nl
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Kort geleden (op 25 november) bestond onze leerwerkplaats een jaar.  

 

De leerwerkplaats heeft een restaurant en keukengedeelte, waarin ons  
succesvolle restaurant (op de donderdag middag/avond) plaatsvindt. Op de 
woensdag kunnen personen in dezelfde ruimte komen lunchen (bewoners 
uit de wijk; of andere gasten). Deze ruimte is zeer geschikt om te oefenen 
in het bedienen en serveren van de gasten. Leren in de ‘echte’ wereld  
zogezegd. U kunt reserveren op onze website : 
www.leerwerkplaatsaccentcapelle.nl  
 
De leerwerkplaats is ook bedoeld voor die leerlingen die op dit moment geen stageplek hebben of voor 
die leerlingen die om welke reden dan ook, zijn weggestuurd bij hun stageplek. Naast een stukje theorie, 
sociale vaardigheidstraining, kunnen leerlingen oefenen in het zelfstandig werken (schoonmaken, opdek-
ken van een couvert in het restaurant gedeelte, poleren van bestek) zijn een paar voorbeelden hiervan. 
Na 6 weken starten de leerlingen dan weer met een nieuwe stageplek. Ook bieden we in dit gedeelte 
ruimte om te vergaderen of om workshops te geven. 

 

Met de leerwerkplaats hebben we ook een voorziening willen starten die we op Accent “helpende handen” 
hebben genoemd. Na een jaar kunnen we melden dat veel wijkbewoners de weg hebben weten te vinden 
voor bijvoorbeeld onderhoud aan tuintjes. Ook het maken van bloembakken voor een kinderdagverblijf, 
leren app-en bij een wat oudere wijkbewoner, zijn andere voorbeelden van onze helpende handen. In het 
voorjaar staat nog het helpen bij het laminaat verwijderen uit een woonkamer, op de rol. Kortom heel 
divers. Er bestaat ook de mogelijkheid om uw auto te laten wassen en dan in uw wachttijd een kopje  

koffie of thee te drinken in ons restaurant gedeelte. Voor meer informatie en reserveren van onze  

diensten kunt u een mail sturen naar: lwpcapelle@cvoaccent.nl 

 

In het voorjaar willen we onze groen-hoek verder ontwikkelen. De bakken zijn af. In het nieuwe jaar 
komt er grond in en gaan we er plantjes inzetten. Het onderhoud hiervoor gaat door de vakrichting 
‘groen’ verzorgd worden en door de leerlingen uit de leerwerkplaats. Het idee hierbij is om kruiden en 
groenten te kweken voor gerechten die in ons restaurant kunnen worden gebruikt. Ook zijn er kruiden bij 
waar thee van gezet kan worden, bijvoorbeeld voor bij de lunch. 

In ontwikkeling is nog steeds onze samenwerking met de gemeente Capelle en de ontwikkeling van een 

leergang. 

      

Leerwerkplaats 
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Stagekanjer periode 1 
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Het is bijna weer zover! De uitreiking van de stage kanjer in periode 1! Op 11 en 14 december zullen er 
leerlingen uit fase 2 en 3 benoemd worden tot stage kanjer.  

Omdat onze leerlingen vaak fantastisch werk leveren binnen hun stage bedrijf en daar een enorme  
ontwikkeling doormaken, vinden wij dat we daar extra aandacht aan moeten besteden. Wij zetten iedere 
periode een aantal leerlingen in het zonnetje en benoemen hen tot stage kanjer.   

Om stage kanjer te kunnen worden moeten de leerlingen natuurlijk wel aan bepaalde criteria voldoen;  

Stage bedrijf is ZEER tevreden 
Altijd op tijd 
Geen /weinig verzuim  
Goede communicatie met collega’s, klanten, leidinggevende, stagedocent en school 
Houdt zich aan de afspraken 
Is lerend  
Stageboek = ingevuld (of ermee bezig) 
Maakt stage periodes af  
Is een voorbeeld voor anderen  

 
De leerlingen die in het zonnetje gezet worden, krijgen een klein presentje. Daarnaast zal de stage docent 
een korte presentatie houden in de aula over hoe de leerling het doet op zijn stage.  
Wij zijn nu al nieuwsgierig wie dit gaan worden… In de volgende nieuwsbrief zal er onthuld worden welke 
toppers dit in periode 1 waren! 

Branchecertificaat 

Twee keer per jaar krijgen leerlingen op school de mogelijkheid om op te gaan voor een  
branchecertificaat. 
 
Om op te mogen gaan voor een examen moet de leerling wel aan een aantal eisen voldoen. Deze zijn:  

De leerling heeft een goed beoordeelde passende stage. 
Erg belangrijk is de motivatie van de leerling. 
Er is een officieel motivatiegesprek gevoerd met de vakdocent. 
De bewijzen voor het leertraject zijn gehaald. 
Een proefexamen is met succes afgenomen. 

 
Voor de examenronde van januari zullen er leerlingen 
opgaan voor de examens : 

Groenvoorziening – Afzetten kleine bomen met  
                       motorzaag 

Techniek/Groen  - VCA 
Horeca – Werken in de keuken 
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Groepsstage klas 2c 

 
De leerlingen van klas 2C zijn op vrijdag 29 september op groepsstage gegaan naar Aafje de Vijf Havens.  
De Vijf Havens is een zorgcentrum in Zevenkamp. In het huis kunnen ouderen zelfstandig wonen met de 
juiste verzorging in het verzorgingshuis of met intensieve verpleging op de verpleegafdeling. 
 
De leerlingen van klas 2C hebben de bewoners begeleid van de ene locatie naar de andere locatie waar 
een mobiele boerderij was neergezet. De leerlingen hebben samen met de bewoners gekeken naar de 
boerderijdieren. Na het harde werken was er door Aafje de Vijf Havens een lunch georganiseerd voor ons. 

Op dinsdag 24 oktober is de certificaatuitreiking 
geweest voor de module zeilen.  
De leerlingen hebben in periode 4 van het vorige 
schooljaar en periode 1 van dit schooljaar elke 
dinsdagochtend 2 blokken gezeild. Hierbij hebben 
de leerlingen twee keer op zaterdag een wedstrijd 
gezeild.  
Deze wedstrijden waren op de Kralingse plas en in 
Antwerpen. Voor deze prestaties kregen de  
leerlingen allemaal een certificaat uitgereikt door 
Gerben. 
Een extra bedankje gaat uit naar Anneke, ze heeft 
5 jaar lang ervoor gezorgd dat onze leerlingen 
kunnen zeilen en gaat er nu mee stoppen.  

 

L U N C H  V O O R  D O C E N T E N  

Op de praktijkdag worden er tegenwoordig  
projecten gegeven. De projecten staan in het  
teken van iets doen voor een ander binnen de 
school. De leerlingen mogen zelf bedenken wat ze 
gaan doen voor een ander en deze groep heeft 
bedacht om een lunch te organiseren voor de  
docenten. 
Ze hebben zelf goedkeuring gevraagd bij de  
directeur, boodschappen gedaan, de broodjes  
gemaakt en alles opgeruimd. Het was een groot 
succes en wij zijn heel trots op deze leerlingen! 



Afgelopen weken waren de groepen 8 van OBS de Balans, de Boei en de Bouwsteen bij onze 
mooie school op bezoek om zich te oriënteren op komend schooljaar. 

De basisschoolleerlingen kregen verschillende leerzame lessen voorgeschoteld zoals: metaal, 
hout, een quiz & koken.  

Zowel de juffen, ouders en leerlingen hebben hele leuke, gezellige en leerzame ochtenden gehad 
op onze praktijkschool. 

We hopen volgend schooljaar weer veel nieuwe leerlingen te mogen verwelkomen. 
Op woensdag 31 januari hebben wij onze open dag. Uiteraard bent u hier ook van harte welkom! 

 

Kijkdagen basisscholen  en Open Dag 
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