10
2019

Nummer 1 / schooljaar 2019 – 2020

Samenwerking Calvijn Meerpaal en
Accent Capelle
VMBO Calvijn Meerpaal en Accent Capelle zijn een bijzondere
samenwerking gestart. In het kader van gepersonaliseerd leren,
passend onderwijs en gelijke kansen voor iedereen gaan leerlingen uit
het praktijkonderwijs het PTA programma voor Nederlands volgen,
zodat ook zij een VMBO diploma op BB niveau kunnen behalen.
Leerlingen in het praktijkonderwijs werken wel aan de streefdoelen voor
Nederlands, maar maken normaal gesproken geen officiële examens.
Middels dit programma willen we dit veranderen. Naast hun Pro diploma
en de te behalen branchecertificaten heeft een groep leerlingen nu kans
ook een (deel) diploma op VMBO niveau te halen. Deze leerlingen
presteren bovengemiddeld voor het vak Nederlands en zijn gemotiveerd
om naast hun reguliere vakken en stages dit programma te volgen. Een
mooi voorbeeld van gepersonaliseerd onderwijs.
De sectie Nederlands van Calvijn Meerpaal werkt hierin samen met
docenten van het praktijkonderwijs. Er wordt expertise gedeeld met
betrekking tot de inhoud van het programma en de begeleiding van de
leerlingen. Alle betrokkenen zijn enthousiast aan de slag gegaan, zodat
dit schooljaar een groepje leerlingen van Accent Capelle kan starten met
het twee jarige programma, dat moet leiden tot een prachtig certificaat
Nederlands op BB-niveau.
We zijn zeer benieuwd naar dit ambitieuze traject wat laat zien dat de
verbinding zoeken tussen verschillende scholen ook kansen oplevert
voor onze leerlingen!

Dhr. Roth
Directeur Accent Capelle

Agenda
Do 10 oktober
Studiedag
Leerlingen vrij, stage gaat door.
Vrij 18 oktober
Thema dag 1; wonen (klas 4, 5, 6)
Ma 21 t/m vr. 25 oktober
Herfstvakantie
Do 31 oktober
Bezoek jury excellente school
Wo 6 november
19.00 uur thema-avond voor ouders
over verleiding in de pubertijd
Ma 4 t/m vr 8 november
Toets week TNT/RNT
Ma 11 november
Coaching dag klas 1, 2 en 3
Ma 18 november
Start periode 2
Ma 25 t/m vr 29 november
OPP gesprekken met ouders
Vrij 6 december
Studiemiddag. Leerlingen om 12.20
uur uit. Stage gaat gewoon door.
De volledige agenda kun je vinden
op:http://www.accentpraktijkonderwijs.nl/locaties/capelle/a
genda/

Ouderbijdrage schoolkosten 19 – 20
In het praktijkonderwijs is het belangrijk dat leerlingen leren in de praktijk. Hiervoor organiseert onze
school allerlei extra activiteiten en biedt zij voorzieningen aan waar de leerlingen gebruik van kunnen
maken. De school ontvangt hiervoor geen geld vanuit de overheid. Voor deze activiteiten en
voorzieningen vragen wij aan de ouders/verzorgers van de leerlingen daarom ieder jaar een bijdrage
in de schoolkosten. Zonder deze bijdrage kan de school deze activiteiten niet door laten gaan.
Met instemming van de medezeggenschapsraad is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld
op € 50,00. Dit bedrag is gelijk voor alle leerlingen van Accent praktijkonderwijs.
Wij vragen u om de schoolkosten, ad EUR 50,- zo spoedig mogelijk over te maken naar

IBAN nummer : NL90INGB0004213438 t.n.v. CVO Accent-Bureau. o.v.v. schoolkosten
Accent Praktijkonderwijs Capelle
Wij vragen u om hierbij dan tevens de naam van uw zoon of dochter duidelijk te vermelden
alsmede het leerjaar. U kunt het bedrag ook contant betalen bij de administratie van de school. U
ontvangt dan een kwitantie als betalingsbewijs.

Girls Talk klas 2
Vanaf oktober t/m december worden aan de meiden van klas 2 de training Girls Talk gegeven. De
training wordt gegeven door speciaal opgeleide trainers van het CJG.
Wat is Girls’ Talk?
Girls’ Talk is een programma over relaties, intimiteit en seksualiteit voor meiden van 13 tot
18 jaar. De training bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur. Het doel van Girls’ Talk is het
voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en seksueel
overdraagbare aandoeningen (soa).
Bij Girls’ Talk krijgen de meiden opdrachten en praten met elkaar over verschillende onderwerpen.
Bijvoorbeeld over verliefdheid, versieren, daten, chatten en vrijen. Het accent ligt hierbij op
respect voor elkaar en elkaars grenzen, zonder discriminatie. Als meiden het programma gevolgd
hebben, kunnen ze duidelijker zijn in wat ze wel en niet willen in een relatie en in seksueel contact.
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Voorstellen mevr. De
Reuver

Interview met de
antipestcoördinator

Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen. Ik ben Yvette de
Reuver, 31 jaar. Ik woon in Rotterdam samen met mijn
grote oranje harige kat.

Wat is uw naam?

Sinds september ben ik werkzaam bij Accent Capelle. Ik
ben mentor van 2A en ik geef Nederlands en rekenen aan
de tweedejaars leerlingen. Ook geef ik de module
striptekenen en schilderen. Tekenen en schilderen hoort
bij mij, ik vind het heerlijk rustgevend. Thuis zie je me dan
ook vaak met een kwast in mijn handen.

Wat doet u als een Anti-pest coördinator allemaal?

Ik hou van reizen, kamperen en in de natuur zijn. Liefst
cross ik met mijn mountainbike van een berg naar
beneden. Maar van een zonsopgang op een berg aan de
andere kant van de wereld ben ik ook niet vies.
Tuurlijk zijn er nog veel meer dingen die ik leuk vind om te
doen. Zo sta ik liever zelf achter de camera dan op een
foto. Ik luister graag naar muziek en ga ook regelmatig
naar een concert of festival. Ik hou van eten, gelukkig vind
ik een middag in de keuken staan ook niet verkeerd. Ik
ben hier pas net, dus we gaan elkaar vast nog veel beter
leren kennen!

Mevrouw Berkane.

Hier op school houd ik me bezig met leerlingen die hier
worden gepest.
Hoelang duurt de week tegen pesten?
Een week, maar na die week praten we als nog over
pesten.
Wat doet u tegen pesten?
Ik ga in gesprek met de kinderen die worden gepest en
met de ouders, verzorgers en de docenten van de gepeste
kinderen en dan gaan we praten hoe we het kunnen
oplossen
Wat gebeurt er als een kind niet naar u toe komt als hij/zij
wordt gepest?
Ik ga dan zelf naar de persoon toe en ga praten wat er
gebeurd is en waardoor het gebeurd is, zodat iedereen
elkaar gewoon kan respecteren.
Wat vindt u van pesten?
Niet leuk en ongezellig, want ik hou niet van pesten
Bent u weleens gepest?
Nee, gelukkig niet
Bent u hier op school alleen een Anti-pest coördinator?
Nee ik ben ook docent van de 3e klassen
Hoe oud bent u?
46
Wat is uw lievelingseten?
Patat met mayonaise

Groetjes Nique, klas 1A
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Afscheid mevr. Noorman
Op vrijdag 27 september 2019 hebben wij afscheid genomen van onze geliefde collega, mevr.
Noorman.
Mevr. Noorman heeft 40 jaar gewerkt voor Accent en heeft heel veel veranderingen binnen onze
school gezien. Wat haar typeert is dat ze altijd klaar stond voor de leerlingen. Hoeveel werk er
ook was, ze had altijd tijd om met de leerlingen te praten of actie te ondernemen.
De hapjes, drankjes en versieringen zijn gemaakt door de leerlingen uit klas 2. Yue-Anne, Tara,
Samantha en Amber hebben in de middag geholpen met het serveren van de drankjes.
Mevr. Noorman, geniet van uw welverdiende pensioen.
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SCHOLIEREN NETWERKEVENEMENT
Op donderdag 28 november 2019 organiseren Capelse- en Krimpense onderwijsinstellingen in
samenwerking met de gemeente Capelle aan den IJssel het
SCHOLIEREN NETWERKEVENEMENT
Het scholieren netwerkevenement is een dag waarop 500 leerlingen van het Praktijkonderwijs – VMBO
en VMBO-T in contact komen met bedrijven uit diverse sectoren. Doelstelling is om leerlingen kennis te
laten maken met bedrijven uit Capelle en omstreken en kunnen ‘proeven’ aan verschillende
bedrijfstakken. Een mooie manier om hun keuze te bepalen voor toekomstig werk en/of opleiding.
De leerlingen krijgen hier in de komende weken ook opdrachten voor in de les. Bijvoorbeeld een CV
maken en een gesprek voorbereiden met een bedrijf. De leerlingen gaan in tweetallen langs bij van te
voren geselecteerde bedrijven.
In de komende weken gaat het stageteam verschillende bedrijven benaderen voor deelname. De
verwachting is dat er tussen de 50 en 60 bedrijven mee gaan doen aan dit evenement.
Het evenement zal plaatsvinden in Sporthal Schenkel.
We kijken uit naar een leerzame dag en hopen dat deze dag een jaarlijks terugkerend evenement kan
worden.

Kunst in Capelle
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Voorstellen mevr. Vet
Als nieuwe leerkracht op Accent wil ik mij
graag even voorstellen;
Mijn naam is Melanie Vet, ik ben 26 jaar en
woon in Rotterdam. Sinds dit schooljaar ben ik
mentor in de onderbouw op Accent Capelle.
Hiervoor was ik werkzaam op een basisschool
in Rotterdam. Ik ben altijd leerkracht geweest
van de bovenbouwgroepen en dan
voornamelijk van groep 8. Dit heb ik altijd met
veel plezier gedaan, maar toch was ik altijd al
nieuwsgierig naar het lesgeven op het
praktijkonderwijs.
Buiten het lesgeven ben ik een trouwe
Feyenoord supporter en kijk ik alle wedstrijden
op tv. Daarnaast doe ik een aantal keer in de
week aan kickboksen en hou ik ontzettend van
reizen naar verre landen!
Ik verwacht dat het een leuk en gezellig jaar
wordt, waar iedereen uiteindelijk met een fijn
gevoel op terug kan kijken.

Groetjes
Melanie Vet

Thema-avond voor
ouders
Op Woensdagavond 6 november is er een
ouderbijeenkomst op het Accent Capelle met
als thema: drugs, alcohol, gamen & social
mediagebruik.
De avond start om 19:00 uur.
U bent van harte uitgenodigd voor deze
avond!

Eenzame ouderen
Van 1 oktober tot en met 8 oktober is het de
week tegen de eenzaamheid. Wij als Accent
Capelle willen hier graag wat mee doen omdat
er veel eenzame ouderen bij ons in de buurt
wonen.

Op vrijdag 4 oktober gaat Accent Capelle met
leerlingen uit de “leerwerkplaats” bloemen
brengen bij alleenstaande ouderen. Dit doen
we met de bezorgbakfiets die we hebben
kunnen kopen met behulp van subsidie van
het: “denkdoenmeefonds” in Capelle aan den
IJssel.
Op maandag 7 oktober verzorgt Accent Capelle
met de “leerwerkplaats”, de lunch in het kader
van de dag van de ouderen. Dit gaan wij doen
op locatie bij het wijkcentrum aan het Maria
Daneelserf in Capelle aan den IJssel. Maandag
7 oktober zullen de foto’s van de lunch ook op
onze site te zien zijn. Ook dit gaan we weer
doen met onze bakfiets.
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Young impact

Op donderdag 12 september 2019 is de kick-off van Young Impact geweest voor klas 1 en 2.
Young Impact is een organisatie die doormiddel van “challenges” ervoor zorgt dat leerlingen iets
goed gaan doen voor de wereld. Dit kan een heel klein doel zijn, maar ook een veel groter doel. De
leerlingen uit klas 1 en 2 krijgen op dit moment les om “iets te doen voor een ander” wat in het teken
staat van iets doen voor de buurt. Uiteindelijk gaan de leerlingen deze ideeën ook echt uitvoeren in
de praktijk. Wij hopen dat u in de volgende nieuwsbrief al een aantal van deze challenges kan terug
zien. Op de volgende bladzijde kunt u twee activiteiten zien die al een datum hebben en dus al bijna
georganiseerd zijn.
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Young Impact
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Topacademie; een unieke manier om te leren
Er zijn verschillende bedrijven die hun deuren open zetten voor de leerlingen van Accent. De
bedrijven en de school maken samen het onderwijs programma, waardoor de lessen afgestemd
zijn op de wensen en behoeften voor de werkvloer. Deze lessen worden door een docent van de
school gegeven, binnen de muren van het bedrijf. Hierdoor leren de leerlingen de kneepjes van
het vak. Op de werkvloer begeleiden leermeesters de stagiaires.
Binnen dit traject zijn er verschillende branche certificaten te behalen en hopen we de leerlingen
een goed perspectief op werk te kunnen geven.
Accent Capelle heeft op dit moment op vier verschillende academies leerlingen lopen.
Bij ASN Autoschade leren de leerlingen van a tot z de schade van een auto te herstellen.
Bij ISS Facility services lopen leerlingen op verschillende facilitaire afdelingen stage en leren
ze alles binnen de catering, floorhost en Barista in de koffiecorner. Dit alles is in het grote pand
van PWC wat je altijd ziet als je de Brienenoordbrug over rijdt. Het tweede jaar gaan deze
leerlingen naar het Erasmus MC.
Bij Verhage leren de leerlingen het bereiden en bedienen van de gerechten bij Verhage.
De Bijenkorf is een nieuwe Top Academie. Er zijn verschillende afdelingen waar leerlingen
kunnen stage lopen: Restaurant, winkel en Visuals. Dit laatste is het maken van de etalage en
decors in en rond de winkel.
Binnen de Hago Top Academie hebben wij op dit moment geen leerlingen, maar is er wel een
leuke mogelijkheid. Hier mogen de leerlingen schoonmaken in het Erasmus MC. Het eerste jaar
leren ze de basis en het tweede jaar kunnen ze opgeleid worden tot het reinigen van een
operatie kamer!
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Week tegen het pesten, vanuit de leerling
Op onze school houden we rekening met de kinderen die gepest zijn of gepest worden.
We helpen de kinderen om zich veilig te voelen op school. We doen ook activiteiten die over anti-pesten
gaan zoals de Zapp helden game. In onze klas hebben we dat gedaan en hebben we een helden contract
gekregen. Als we gepest worden kunnen we altijd terecht bij de juf of meester. Dat is erg fijn. We proberen
het pesten tegen te gaan vandaar al die dingen. We hebben ook posters hangen op school bijvoorbeeld
“Pesten is niet cool”.
We hebben ook de week tegen het pesten en dan hangen we allemaal posters op, van dat het moet
stoppen of bijvoorbeeld plaatjes. Ook deden we elke dag een activiteit in onze klas, zodat we weten dat op
onze school pesten niet mag!
Groetjes, Cynthia uit klas 1A
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Wist je dat…
• De leerlingen van klas 1 al aardig gewend zijn aan Accent Capelle?
• Young Impact project een groot succes is in klas 1 en dat er al veel goede acties opgezet
zijn?
• Er een bingo georganiseerd wordt op donderdag 31 oktober door Mikai, Lars en Kay uit klas
1A voor mensen uit de buurt?
• De herfstvakantie van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober is?
• Dhr. Stofregen nieuw is en mentor is van klas 1C?
• Meike, Niqué, Sheetal en Femke op 31 oktober om half 12 cupcakes gaan uitdelen bij een
flat in de buurt van Accent Capelle?
• Mevr. Noorman afscheid heeft genomen van Accent Capelle en nu met welverdiend
pensioen gaat?
• Mevr. De Reuver nieuw is en mentor is van klas 2A?
• Donderdag 10 oktober de leerlingen vrij zijn omdat er een studiedag gepland staat?
• Bijna iedereen uit klas 2B op donderdag stage loopt?
• Mevr. Vet nieuw is en mentor is van klas 1B?
• Hussein, Zhen Quan, Joel en Orlando een jeu de boule toernooi gaan organiseren op 28
november 2019?
• Dewy en Kyara voor de young impact challenge graag een dans willen gaan doen met
ouderen?
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Accent Praktijkonderwijs Capelle
Wisselspoor 2
2908 AC Capelle a/d IJssel
Tel: 010 - 227 11 81
accentcapelle@cvoaccent.nl

