
Agenda

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van het schooljaar
2018-2019, een jaar waarin we met elkaar weer hard 
hebben gewerkt met en voor de leerlingen. 

Iedereen heeft zijn of haar vakantie dan ook dubbel en
dwars verdiend! Na de zomervakantie verwachten we alle
leerlingen en ons personeel weer uitgerust terug bij de start 
van het schooljaar op maandag 2 September!

Met vriendelijke groet,

Mevr. Van den Berg
Directeur Accent Centrum

Personele wijzigingen

• Mevr. Eland heeft een andere baan gevonden, zij gaat
aan zeer moeilijk lerende kinderen lesgeven. 

• Mevr. Luijten heeft ons dit schooljaar erg geholpen omdat
zij de technieklessen in de onderbouw heeft
waargenomen tijdens ziekte van Dhr. Vd Vegt. Inmiddels
is Dhr. Vd Vegt volledig hersteld, waardoor mevr. Luijten
ons zal verlaten. 

• Mevr. Schouten heeft afscheid genomen, omdat zij met 
vervroegd pensioen is gegaan.

• Dhr. Hauer gaat ook genieten van zijn welverdiende
pensioen.

We bedanken allen voor hun inzet en wensen iedereen
het beste voor de toekomst!!!
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Vervolg personele wijzigingen

• Dhr. Allloway start bij ons als kookdocent onderbouw in het nieuwe schooljaar.
• Mevr. Blankesteijn gaat in klas twee starten als mentor en docent van de algemene 

vakken.

Beide docenten heten we van Harte welkom op Accent Centrum!!!!!!

Bereikbaarheid school

Mocht uw zoon of dochter komend schooljaar ziek zijn of om een andere reden afwezig 

dan vragen we u om dit tussen 8u en 8.30u aan ons te melden via:

• het welbekende telefoonnummer:010-4651036 

• een whats app bericht naar: 06 83206950 met vermelding van uw naam en de naam 

van uw kind. We bellen u dan terug om te verifiëren of de melding ook klopt.

Als wij geen afmelding van de ouders hebben ontvangen, registreren we de leerling als 

ongeoorloofd afwezig en melden we veelvuldig verzuim bij leerplicht. Ook als uw kind 

stage loopt moet verzuim via school geregistreerd worden. Ook dan graag, naast de 

melding naar stage, contact met school opnemen via bovenstaande mogelijkheden.

Schriftelijke informatie via de mail

Vanaf volgend schooljaar ontvangt u van ons geen brieven meer op papier, maar zullen 

we alle info via het bij ons bekende mail adres versturen. Zorgt u ervoor dat de 

administratie de juiste gegevens heeft, zodat u goed op de hoogte blijft van de zaken die 

op school spelen. 

Wijzigingen van uw mailadres kunt u doorgeven via:

accentcentrum@cvoaccent.nl
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Start nieuwe schooljaar

Op maandag 2 september start het nieuwe schooljaar.  Hieronder kunt u lezen op welke 
tijden de leerlingen uit de verschillende leerjaren aanwezig moeten zijn en welke 
activiteiten er plaatsvinden.

Let op, bij Excelsior moeten de leerlingen in sportkleding op school komen en zelf eten 
en drinken verzorgen!!
.
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Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5
Maandag 2-9

11.00 uur en 

13.00 uur

11.00 uur Rooster 

halen

11.00 uur Rooster 

halen

13.00 uur Rooster 

halen

13.00 uur 

Rooster halen

13.00 uur 

Rooster halen

Dinsdag 3-9 Kennismaking met 

de mentor, 

speurtocht door de 

school en escape 

room.

Van 9.00-12.00 uur

Kennismaking met 

de mentor. 

Samenwerkingsspel 

in de gymzaal.

Van 9.00-12.00 uur

Kennismaking 

met de mentor en 

de 

praktijkdocenten. 

Introductie lessen  

Horeca, Techniek 

en Z&W met een 

aangepast 

rooster. 

Van 9.00-12.00 

uur

Coachings-

gesprekken op 

individuele 

afspraak die de 

mentor maakt.

Hele dag

Coachings-

gesprekken op 

individuele 

afspraak die de 

mentor maakt

Hele dag

Woensdag 4-9

Van 9.00-13.00

Excelsior sportdag

Van 8.30u- 13.30u 

Excelsior Sportdag

Van 8.30u- 13.30u

Excelsior Sportdag

Van 8.30u- 13.30u

1e lesdag 1e lesdag

Donderdag 5-9

Hele dag

Kennismakings-

Gesprekken met 

ouders en 

leerlingen.

Hele dag

Coachings-

gesprekken op 

individuele afspraak 

die de mentor 

maakt

Hele dag

Coachings-

gesprekken op 

individuele 

afspraak die de 

mentor maakt

Hele dag

Les volgens 

rooster

Les volgens 

rooster

Vrijdag 6-9

Hele dag

1e lesdag

Van 8.30u- 14.30u

1e lesdag

Van 8.30u- 14.30u

Bezoek 

Wereld 

havendagen

8.30u – 14.30u.

Les volgens 

rooster

Les volgens 

rooster 



Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u van ons een flyer met daarop de 

jaarplanning. De studiedagen en andere belangrijke data zijn daarop terug te 

vinden.
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Vakantie rooster 2019-2020

Herfstvakantie 19-10-2019 27-10-2019

Kerstvakantie 21-12-2019 05-01-2020

Voorjaarsvakantie 22-02-2020 01-03-2020

Paasvakantie 10-04-2020 13-04-2020

Meivakantie 18-04-2020 05-05-2020

Hemelvaart 21-05-2020 24-05-2020

2e Pinksterdag 01-06-2020 01-06-2020

Zomervakantie 18-07-2020 30-08-2020


