Jaargang 11, nummer 2, november 2017

Accent Nieuws
Nieuwsbericht voor leerlingen en ouder(s) / verzorger(s)

Kreten op het schoolplein
De kreten (eikel…en de rest) hoor je overal,
of je het nou bent, of niet.
Het is standaard onder de jongelui,
maar verwacht niet, dat je er iets mee opschiet.
Mijn raam zit naast het schoolplein
en staat weleens open
en hoor dan de “hartelijke wensen”.
… … … …
En zie ze gewoon verder lopen.
De kreten (homo) hoor je overal,
of je het nou bent, of niet.
Het is standaard onder de jongelui,
maar verwacht niet, dat je er iets mee opschiet.
Maar, diep verborgen zit het
geheim wat je meedraagt.
Elke dag vecht je ermee
je hebt er niet om gevraagd.
Diep verborgen in je hart.
Je laat de buitenkant maar zien,
bang om jezelf te geven
te worden afgeschreven misschien.
Het gevecht met jezelf
gaat je leven lang door.
En hopelijk voor jou zijn er mensen
die niet luisteren met één oor.
Tussen de honderden jongeren
zie ik je lopen op het schoolplein.
Eigenlijk, moederziel alleen
Toch, God kent jouw diepste geheim.
Misschien is het goed
om toch (tot tien tellen) even na te denken
en een ander,
iets meer liefde te schenken.
Cees van Wijgerden
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Beste ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen,
Het gedicht op het voorblad is geschreven door iemand die ik niet ken, maar die heel herkenbaar is
voor veel mensen die met jonge mensen werken. Grof taalgebruik om stoer te doen om zo je eigen
kwetsbaarheid niet te hoeven tonen. Op school proberen we hierover in gesprek te komen met onze
jongeren. Wellicht ook eens een mooi onderwerp om eens met uw zoon of dochter over te praten.
Verder ben ik blij u te kunnen vertellen dat mevrouw Leijenhorst is begonnen als nieuwe
afdelingsleider en mevrouw Jansen als docent. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Hartelijke groet,
Marieke Haanschoten
Locatiedirecteur Accent Nijkerk

NIEUW PERSONEEL STELT ZICH VOOR
Bij deze stel ik me graag even voor: Mieke van Leijenhorst, 52 jaar, gehuwd en moeder van een zoon
en dochter en woon in Ermelo. Sinds 1 oktober ben ik als afdelingsleider onderbouw en zorg en
begeleiding aangesteld op Accent Nijkerk. Ik ben door alle collega’s heel hartelijk ontvangen en heb al
met veel leerlingen kennis gemaakt en ik kan u melden dat ik het al erg naar mijn zin heb.
Ik ben al sinds 1988 werkzaam in het onderwijs en dan voornamelijk het speciaal onderwijs. Ik was
zorgcoördinator op het Praktijkonderwijs en heb ook een tijd op cluster 4 onderwijs gewerkt als
ambulant begeleider. Voordat ik hier startte was ik afdelingsleider onderbouw op een vmbo school.
Met veel enthousiasme ben ik op deze locatie gestart.
En ik kijk uit naar een goede samenwerking met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en collega’s!
Samen werken aan optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elke leerling!

Mevrouw Hamstra heeft onze school met ingang van 1 november 2017 verlaten.
Wij zijn een nieuwe mentor voor klas 3/4B aan het werven, maar tot die tijd zal mevrouw Jansen van
uitzendbureau Metafoor, naast mevrouw Van de Kolk de klas 3/4B overnemen.
Mijn naam is Henriëtte Jansen en ik ben per 1 november begonnen als mentor van klas 3/4B. Op
woensdag, donderdag en vrijdag geef ik les en kunt u mij op school vinden. Ik woon in Soest en in mijn
vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten of te lezen. Daarnaast maak ik graag tijd voor mijn man en
dochter van 1 jaar. Ik heb er heel veel zin in om met de kinderen aan de slag te gaan. We maken er
een mooi jaar van!
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Leuke berichten
Meneer Van Ooijen, docent consumptieve technieken, heeft gezinsuitbreiding.
Het gezin is op 5 november verrijkt met een zoon en broertje, genaamd Guido.

Opbrengst SINT MAARTEN
Alle leerlingen hebben zich enorm ingezet met het inzamelen van lege flessen. Daarnaast kwamen
diverse leerlingen ook nog met een x-bedrag op school en soms zelfs met eigen zakgeld.
Eén leerling uit klas 1/2B heeft zelf nog herfstpotjes gemaakt en deze verkocht voor St. Maarten
We hebben nu al een bedrag van € 350,00 euro binnen. Wij willen iedereen hartelijk danken hiervoor.

Open huis
Op dinsdag 28 november 2017 wordt er voor
de aanstaande nieuwe leerlingen
en hun ouder(s) en/of verzorger(s)
uit het (speciaal) basisonderwijs
een OPEN HUIS gehouden.
Op deze dagen staan de deuren van Accent Nijkerk
open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zo kan er kennis worden gemaakt met het onderwijs
in onze school.
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Rapportfolio
Met ingang van dit schooljaar krijgen de leerlingen van klas 3, 4
en 5 geen rapport meer mee. De leerlingen werken samen met
hun mentor aan een rapportfolio.
Dit rapportfolio maken zij in het leerling- en
leerstofvolgsysteem Profijt. De ontwikkelingen van de
leerlingen worden in Profijt verwerkt, maar ook resultaten van
toetsen en foto’s van praktijk-opdrachten worden hierin
opgeslagen.

Tijdens het driehoekgesprek in januari 2018 en het uitstroomprofielgesprek in mei 2018 bespreekt de
mentor met u dit rapportfolio. U kunt thuis met de inlogcodes van uw zoon/dochter/pupil ook inloggen
in Profijt en de resultaten bekijken.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de mentor of met mevrouw Haanschoten.

Oud ijzer opbrengst
De heer van de Bunt, vader van onze leerling Arjan, heeft de opbrengst van zijn inzameling van het
oud ijzer geschonken aan Accent Praktijkonderwijs te Nijkerk.

Wij zijn hier ontzettend blij mee en dit zal zeker besteed gaan worden aan en voor onze leerlingen!
Wij houden u op de hoogte waaraan wij dit gaan besteden
Deze geldelijke schenking is mede mogelijk gemaakt door:
-

Loodgietersbedrijf Van Dasselaar B.V.
Elektrotechnisch Installatiebedrijf W. van den Bor B.V.
Kieft Montage B.V.
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Werkstukken techniek
Elke woensdagmiddag werkt een aantal leerlingen uit de PIE en BWI klas aan werkstukken techniek.
Met behulp van een werkbeschrijving, nieuwe onderdelen en afvalproducten, maken de leerlingen een
nieuw product. Daarbij worden allerlei materialen, gereedschappen en technieken gebruikt.
Bouwtekeningen worden bestudeerd, beschrijvingen worden gelezen (of niet ;) en elektrische
schema’s worden bedacht. Er wordt afgetekend, gelijmd, geknipt, gezaagd, gesoldeerd, enz.
Elke leerling heeft andere talenten, waardoor samenwerking vaak vanzelf ontstaat.
Bij sommige handelingen heb je net even een paar extra handen nodig om een mooi resultaat te
krijgen. Ook thema’s als nauwkeurigheid, veilig werken en milieu bewust omgaan met de materialen,
komen aan bod.
En verder is het natuurlijk gewoon leuk om samen praktisch bezig te zijn en aan het eind van de les te
kijken wie het snelste propeller voertuigje heeft gemaakt.
Hartelijke groet, dhr. van Egmond

Ds. Kuyperstraat 1 • Postbus 364 • 3860 AJ Nijkerk • T 033 245 88 19 • pro@accentnijkerk.nl • www.accentnijkerk.nl

Practical skills matter

In samenwerking met scholen uit Griekenland, Polen, Italië en Roemenië werkt Accent Nijkerk twee
jaar aan het thema ‘Practical Skills Matter’. Praktische vaardigheden doen ertoe! Op alle scholen
worden praktijklessen en praktische activiteiten aangeboden en uitgewisseld. Het doel van dit
samenwerkingsproject is de jongeren nog beter voor te bereiden op werken en wonen. Ook wordt er
gewerkt aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Volgende week ontvangen wij op Accent Nijkerk
collega’s uit de andere vier landen voor een uitwisseling. Onder andere Meiry zal dan een rondleiding
verzorgen. In maart bezoeken we de school in Italië. Er kunnen ook leerlingen mee naar Italië. De
jongeren uit de klassen 2, 3 en 4 kunnen hiervoor solliciteren. Zij krijgen een brief mee met meer
informatie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Europese Commissie.
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modelbouw
Jong geleerd, oud gedaan! Retro Hobby herleefd bij de leerlingen.
Hoe leuk is het om, van iets wat je erg mooi vindt, een bouwmodel te maken? Bovendien is het bouwen
van een model ook erg leuk en leerzaam. Helaas moet je tegenwoordig voor modelbouw bij de hobby
techno speciaalzaken zijn. Bij de meeste speelgoedwinkels is niets meer van modelbouw te vinden.
Meneer Hardeveld, systeembeheerder bij Accent, zou het jammer vinden als de modelbouw onder de
jeugd steeds minder wordt beoefend. Meneer Hardeveld is zelf van jongs af aan een plastic
modelbouwer. In samenwerking met docente Van der Steege mag hij tijdens de creativiteitslessen een
groep jongens begeleiden om deze hobby te beoefenen. Er wordt tijdens de les geplakt en geschilderd
om een zo realistisch mogelijk model te maken. En de resultaten mogen er zijn.

Maarten de Graaf is het gelukt om het mooiste model van de groep te maken,
op de voet gevolgd door Ken Vergara. Zij ontvangen hiervoor een mooie prijs!
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ATTENTIE LEERLINGEN
Er komen regelmatig leerlingen te laat binnen als de bel is gegaan.
De afspraak is:
- Bij de 1e bel naar binnen
- Bij de 2e bel in de klas
Bij 3x te laat kom je een uur terug.
En er volgt een melding bij de leerplicht-ambtenaar i.v.m. ongeoorloofd verzuim.

BELANGRIJKE DATA











Studiemiddag docenten:
Open huis:
Kerstviering:
Kerstvakantie:
Infoavond voor ouders fietsweek:
Driehoeksgesprekken:
Open huis:
Wintersportdag:
Voorjaarsvakantie:
Studiedag docenten:

maandag 11 december 2017, leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
dinsdag 28 november 2017, van 19.00 tot 21.000 uur
vrijdagmorgen 22 december 2017
maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
donderdag 11 januari 2018 rond 19.00 uur
maandag 15 en dinsdag 16 januari 2018
donderdag 25 januari 2018, van 19.00 tot 21.000 uur
vrijdag 2 februari 2018
maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
maandag 5 maart 2018, leerlingen vrij
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