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 AGENDA   

 18 en 19 november Oriënterende beroepsstage vmbo t en havo 3  

 20 november Cijferlijsten vmbo en havo  

 23 november Studiedag, alle leerlingen vrij  

 4 december Sinterklaasviering SO  

 8 t/m 10 december IVIO-examens VSO P  

 11 december Rapporten SO en VSO P  

 18 december Kerstviering  

 21 december t/m 1 januari Kerstvakantie  

NOVEMBER 
2020 

NIEUWS UIT VUGHT 

KILOMETERLEZEN SO4 
Wij zijn met onze klas aan het kilometerlezen. Elke bladzijde die een kind 

leest, staat voor één kilometer. We wilden van De Koog naar Maasbree 

lezen en dat hebben we gehaald. We gaan nu twee andere plekken kiezen 

op de kaart van Nederland.  
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De praktijkafdeling en dan met name leerlingen uit VSO P4 hebben 

weer eens laten zien wat ze in hun mars hebben. Op vrijdag kregen ze 

vanuit de directie het verzoek om zes picknicktafels in elkaar te 

zetten. Dit moest gebeuren naast het gewone schoolprogramma. Op 

woensdagmiddag waren alle tafels al klaar voor gebruik. Er is dus kei-

hard gewerkt. De picknicktafels worden gebruikt in de pauzes en zijn 

meer dan welkom nu leerlingen vanwege de coronamaatregelen niet 

in de aula kunnen pauzeren.  

EXCURSIE DE SPEELDOOS  

SO5, SO6 EN SO7 

Santana en Haye:  

Wanneer: Dinsdag 29 september 2020 om 11.00 uur.  

Waar: Theater de Speeldoos in Vught, in het dorp 

naast de kerk.  

Wie: SO5, SO6 en SO7 en leerlingen van een paar ande-

re scholen.  

Wat hebben we gezien: We hebben een meisje ge-

naamd Anne gezien en die kwam er achter dat haar 

vader niet haar vader was. Want ze dacht dat ze niks 

gemeen hebben, dus ze ging op zoek naar wie wel haar 

vader was. Ze maakte een brief voor wie haar echte 

vader was en wachtte tot er iets teruggestuurd werd. 

En toen vertelde ze aan haar vader wat er aan de hand 

was. En haar vader zei dat hij wel Annes vader was. 

Wat vond Haye ervan: Ik vond het wel leuk om er naar 

te kijken en het was ook wel een goede voorstelling.  

Wat vond Santana ervan: Ik vond het wel een beetje 

minder, want het was een beetje kinderachtig. Maar er 

waren ook wel leuke stukken.  

PICKNICKTAFELS VSO P 

In SO1 hebben we de afgelopen periode aan het 

project wonen gewerkt. De kinderen hebben op 

verschillende manieren huizen gemaakt. We 

hebben ook naar verschillende huizen gekeken, 

want iedereen woont anders. 

PROJECT WONEN  

SO1  



 

Nieuwsbrief Zuiderbos Vught | nov 2020 

NOVEMBER 

2020 

NIEUWS UIT VUGHT 

PROJECT GEDRAG HAVO 4 
Tijdens de projecturen houden de leerlingen van havo 4 zich be-

zig met vakoverstijgende opdrachten. In de eerste periode van 

dit schooljaar stond het thema gedrag centraal. Leerlingen moes-

ten dierlijk gedrag en menselijk gedrag onderzoeken. Het dierlijk 

gedrag is onderzocht door middel van observaties van dieren in 

de Beekse Bergen en het menselijk gedrag door middel van en-

quêtes onder medescholieren. Leerlingen moesten in groepjes 

samenwerken en de resultaten verwerken tot een poster en deze 

presenteren aan hun klasgenoten.  

 

Een van de vragen die een aantal leerlingen door middel van een 

enquête probeerde te beantwoorden was:  Hoeveel stress erva-

ren leerlingen binnen de havo-afdeling op Zuiderbos? De uitkom-

sten op basis van de gestelde vragen geven aan dat we extra 

trots mogen zijn op onze leerlingen. De combinatie van hun on-

dersteuningsbehoeften en het havoniveau zorgen voor een 

mooie uitdaging die soms gepaard gaat met stress. 

VR-BRILLEN VSO P 

In de praktijkroute zijn we begonnen met het werken met VR-brillen. Je 

zet een bril op en je krijgt een rondleiding op een werkplek die jou inte-

ressant lijkt: een winkel, een restaurant, een zorginstelling, de bouw... 

Dit is natuurlijk super gaaf! Zo krijg je een indruk van hoe het er op de 

werkvloer aan toe gaat, zonder dat je ervoor weg hoeft. Het is leuk, het 

is coronaproof en je kunt op heel veel plekken kijken, waardoor het ook 

nog eens heel effectief is.  
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CONGRES NEDERLANDSE VERENIGING VOOR AUTISME 

Monique van Aalst, psychodiagnostisch werker en autismespecialist op locatie Vught, woonde op vrijdag 30 oktober het 

jaarlijkse congres bij van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Dit jaar werd het congres online georganiseerd.  

 

De NVA is een organisatie die zich inzet voor mensen met autisme en hun omgeving. Zij willen ervoor zorgen dat mensen 

met autisme zoveel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij, dat zij worden geaccepteerd en zo zelfstandig mogelijk 

kunnen leven. De NVA geeft ook informatie over autisme en zorgt voor lotgenotencontact. Via het lotgenotencontact kun-

nen bijvoorbeeld ouders van kinderen met autisme met elkaar in contact komen.   

 

Om het lotgenotencontact verder te vergroten, heeft de NVA een online forum opgericht. Dit forum is te bereiken via de 

website: forum.autisme.nl. Ieder lid van de NVA kan hier terecht. Op het forum zijn er verschillende online gespreksgroe-

pen gestart, waar mensen die met autisme te maken hebben met elkaar in contact kunnen komen. Er zijn bijvoorbeeld 

groepen voor ouders, voor broers en zussen, en voor jongvolwassenen die zelf een diagnose kregen.  

 

Tijdens het congres waren er verschillende online presentaties te volgen. Deze werden gegeven door professionals én er-

varingsdeskundigen. Er was bijvoorbeeld een presentatie over de nieuwste inzichten rondom vrouwen met autisme en een 

presentatie over psycho-educatie bij tieners met autisme. Daarnaast was er muziek, cabaret, en kwamen er verschillende 

ervaringsdeskundigen aan bod. De dag werd afgesloten met de vertoning van de Franse film ‘Hors Normes’, een film over 

kinderen met een vorm van autisme.  

 

Het was een inspirerend en waardevol congres, waarbij op een mooie manier aandacht was voor de mogelijkheden en 

diversiteit van mensen met autisme. Het congres van de NVA wordt ieder najaar georganiseerd en is (tegen betaling) te 

volgen voor mensen met autisme, ouders, familie, professionals en andere geïnteresseerden.  

 

Meer informatie over de NVA is te vinden op de website: www.autisme.nl. De organisatie is telefonisch bereikbaar via 030-

2299800 en per mail via info@autisme.nl.  

NIEUWS UIT VUGHT 

http://www.autisme.nl
mailto:info@autisme.nl
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De ventilatie op school voldoet aan de geldende richtlijnen, maar we willen ook rekening houden met de extra adviezen die 

vanuit het RIVM ten aanzien van het coronavirus gegeven zijn. Dat betekent dat we de lokalen in onze school regelmatig na-

tuurlijk luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn. Hierdoor zal ook in deze koudere maanden de temperatuur van buiten 

in onze lokalen geblazen worden. De installateur heeft de verwarming extra hoog gezet, maar het kan desondanks voorkomen 

dat het in de lokalen kouder is dan gewoonlijk. Zorg daarom dat uw kind extra warm gekleed naar school komt.  

De leerlingen van havo/vwo 1 hebben bij hand-

vaardigheid mooie pennenbak-kunstwerkjes 

gemaakt.  

NIEUWS UIT VUGHT 

HANDVAARDIGHEID  
HAVO/VWO 1 

OP ONDERZOEK  
VMBO 1 EN HAVO/VWO 1 

De afgelopen weken zijn de leerlingen van vmbo 1 en havo/

vwo 1 in de huid van een rechercheur gekropen. Ze hebben 

jacht gemaakt op een seriemoordenaar en zijn veertiende 

slachtoffer. Hierbij hebben ze verschillende bronnen onder-

zocht, om zo tot een slachtofferprofiel en locatie te komen. 

Daarnaast hebben ze geleerd over jagers en de eerste boeren. 

Het is ze gelukt om de dader op tijd op te pakken. 

GRAAG AANDACHT VOOR 

WARM KLEDEN 
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Op woensdag 18 en donderdag 19 november staat voor de leerlingen van vmbo t 3 en havo 3 de oriënterende beroepsstage 

op de planning. De bedoeling is dat elke leerling twee dagen stage gaat lopen, op een werkplek die voor hem/haar interessant 

is. Leerlingen moeten zelf, met hulp van ouders, een stageplek zoeken. Wij begrijpen dat er momenteel minder stageplaatsen 

beschikbaar zullen zijn in verband met de coronamaatregelen. Toch vragen wij u samen met uw kind op zoek te gaan naar wat 

wél mogelijk is.  

GRAAG AANDACHT VOOR 

ORIËNTERENDE BEROEPSSTAGE VMBO T 3 EN HAVO 3 

NASCHOOLSE BEGELEIDING 
De eigenaar van BSO Onder de Pannen vroeg ons onderstaande brief te plaatsen in de oudernieuwsbrief.  
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Mavo-docente Ans Geleijns is koningin in haar lokaal. Met één opgetrokken wenk-

brauw schudt ze zelfs de beruchtste lummelaars en luilakken wakker. Vanuit een er-

gonomische bureaustoel waakt de 63-jarige lerares Nederlands over de slungelige 

pubers. Stuiterende adhd’ers en bedeesde dromers, ze zijn Ans allemaal even lief. 

 

Toch gaat lesgeven haar steeds zwaarder af. Wollige praatjes van interim-managers, 

brutale e-mailtjes van ouders; de broodnuchtere Brabantse heeft er haar buik vol 

van. Ze kwakkelt bovendien al een tijdje met haar gezondheid. Kijk dan die torenhoge 

stapel toetsen maar eens na. 

 

Mark van der Werf, beter bekend als Meester Mark, loopt het hele schooljaar met juf 

Ans mee. Hij ziet haar twijfelen. Geeft ze er de brui aan? Of slepen de leerlingen hun 

docente erdoorheen? Alles wordt anders als de coronacrisis uitbreekt en Ans maan-

denlang op sloffen lesgeeft in haar zolderkamer. Daar neemt ze een besluit. 

 

Bron: www.scriptum.nl 

 

 

BIBLIOTHEEK 

JUF ANS 
MARK VAN DER WERF 

Gelezen in het Brabants Dagblad: De broodnuchtere Ans Geleijns geeft al tientallen jaren les aan pubers en is verknocht aan 
haar mavoleerlingen. Iedereen kan iets leren van deze lerares, zéker puberouders. Enkele opvoedtips van Ans: Luister naar ze, 
wees geen curlingouder, stel duidelijke grenzen. Klik op deze link voor meer tips.  

TIEN OPVOEDTIPS VAN JUF ANS 

IN DE MEDIA 

http://www.scriptum.nl
https://www.bd.nl/binnenland/tien-opvoedtips-van-een-ervaren-mavodocent-wees-geen-curlingouder~a8131d68/
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LAAT VMBO LEERLINGEN HUN EIGEN BOEKEN KIEZEN 
In september jl. verscheen onderstaand artikel van Marino van Liempt, leraar Nederlands op Zuiderbos College, op 

www.neerlandistiek.nl.  

 

Ik geef les aan de examenleerlingen van een school voor speciaal onderwijs waar staatsexamens worden afgenomen. DUO in 

Groningen bepaalt de normen voor het commissie-examen (het mondeling examen). 

 

Dit jaar moeten leerlingen op het vmbo-t acht boeken lezen. Natuurlijk waren er altijd al normen, maar daarbinnen mochten 

de leerlingen zelf hun keuze bepalen. Dat leverde altijd prachtige literatuurlijsten op. 

 

De commissie heeft nu aangekondigd dat leerlingen vanaf 2023 moeten kiezen uit een lijst van 100 boeken. Toen ik dit mijn 

leerlingen vertelde, reageerden die gelukkig net zo boos als ik: ze zijn bereid om boeken te lezen die ze zelf gekozen hebben en 

ik zorg er met hen voor dat die van voldoende niveau zijn en dat ze daarover diep-inhoudelijk kunnen praten. Maar nu is de 

motivatie bij de leerlingen die in 2023 examen gaan doen helemaal weg en mijn examenleerlingen bevestigen ook dat ze dol-

blij zijn dat ze nog zelf hun boeken mogen kiezen. 

 

Net als een paar jaar geleden, toen de commissie besloot dat vmbo-leerlingen geen poëzie meer op hun lijst móchten zetten, 

ben ik ook nu weer verhaal gaan halen. Het antwoord van DUO: “Leerlingen kiezen voor verfilmingen, samenvattingen of ge-

ven tijdens het examen aan dat ze boeken niet gelezen hebben.” Ik heb ze al laten weten dat ik dit een onzinnig argument 

vind, want het heeft niets met de keuzevrijheid van de titels te maken. Met andere woorden: ze hebben er ofwel géén goede 

reden voor ofwel het is gemakzucht. Even belachelijk. 

 

In mijn opleiding is het me keer op keer duidelijk gemaakt (en de literatuur, o.a. Bonset, bevestigt terecht dit idee): je moet 

leerlingen motiveren door ze voldoende keuzevrijheid te geven. En hier ben ik het volmondig mee eens. Sterker nog: nadat me 

al is afgenomen dat ik poëzielessen nog kan verantwoorden aan leerlingen (en die geef ik tot mijn grote spijt dus niet meer 

aan vmbo’ers), wordt me nu nog meer wind uit de zeilen en vlees van de botten genomen en vind ik mijn vak simpelweg min-

der leuk, sámen met mijn leerlingen. Ik ben gefrustreerd en protesteer! Ben je het met me eens, laat het DUO weten op 

vso@duo.nl. We laten ons vak toch niet nog verder uithollen! 

http://www.neerlandistiek.nl
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IK MAG IK ZIJN 

ANKE EMMEN 

Ik werk als:  

Teamleider havo 

Woonplaats:  

Raamdonksveer 

Ik woon in huis met:  

Mijn man en twee dochters. Ons der-

de kindje komt rond de jaarwisseling. 

Hobby’s:  

Sporten. En ik ben graag in de buiten-

lucht met mijn gezin en vrienden. 

Beste eigenschap:  

Heel veel energie 

Minder goede eigenschap:  

Soms iets te direct 

Een hekel aan:  

Mensen die niet eerlijk zijn 

Bang voor:  

Angst zie ik als een uitdaging 

Favoriete eten:  

Fruit en frietjes 

Favoriete muziek:  

Van alles wat 

Favoriete boek:  

De boeken van Karin Slaughter 

Favoriete film:  

The Lion King 

Favoriete website: 

www.degeleflamingo.nl en heel veel 

andere conceptstores 

Favoriete plek: 

Het strand 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos:  

Ik ben ontzettend hartelijk ontvangen 

en er hangt een sfeer dat we het met 

z’n allen doen. Dit vind ik heel leuk en 

inspireert om er met z’n allen voor te 

gaan, met als doel onze leerlingen zo 

goed mogelijk onderwijs te bieden. 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

BEN SCHRIKS SO5 

Ik woon in huis met:  

Mama, papa en mijn broertje Bram 

Mijn hobby’s zijn:  

Gamen, houtbranden en de kat 

knuffelen 

Ik kan goed: 

Tekenen en vouwen 

Ik kan minder goed: 

Lezen 

Ik heb een hekel aan: 

Taal en spelling 

Lekkerste eten is: 

Gehaktbrood 

Mooie muziek is: 

Muziek uit films 

Een mooi boek is: 

Critters 

 

Een mooie film is: 

The Great Wall 

De beste website is: 

www.google.nl 

Een fijne plek is: 

Bij opa en oma 

Ik vind Zuiderbos: 

Raar 
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GEERTIEN MOEDER VAN BEN 

U MAG JIJ ZIJN 

Woonplaats: 

Oss 

Ik woon in huis met:  

Chris (de papa van Ben), broertje 

Bram, kat Stitch, hondje Pietertje en 

twee cavia-dames Snoepie en Punkie 

Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Mijn eigen werk als geriatrische ver-

pleegkundige 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Gezelligheid. Een plek waar je naast 

het leren (wat er ook bij hoort) fijn 

kon spelen met vriendjes en vrien-

dinnetjes 

Mijn leukste herinnering aan school 

was: 

Kerst 

Mijn leukste vak op school: 

Tekenen 

Van meester Maarten weet ik nog: 

Hij heeft ook lesgegeven aan Ben, 

die toen op de basisschool in Oss zat. 

Grappig: Toen meester Maarten mijn 

meester was, dacht ik namelijk dat 

hij al heel oud was 

Zuiderbos is voor mij: 

De ideale plek waar wij onze Ben 

met goed vertrouwen elke dag weer 

naartoe laten gaan. Hij mag en kan 

daar zijn eigen ‘ik’ zijn, wat wij thuis 

ook heel belangrijk vinden 

IN DE WANDELGANGEN 

Leerkracht: ‘Heeft je oma je flink verwend in het weekend?’  

Leerling: ‘Mwah, ik ben niet zo’n inhalig type.’ 

 

In groep 1-2 hebben we een gesprekje over verdriet. Maar wat is verdriet eigenlijk?  

Leerling (5 jaar): ‘Dan komen er waterdruppels uit je ogen.’  
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