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HELMOND 

 AGENDA   

 23 november Studiedag, alle leerlingen vrij  

 26 november Culturele activiteit  

 4 december Sinterklaasviering  

 11 december Rapporten  

NOVEMBER 
2020 

NIEUWS UIT HELMOND 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Dinsdag 13 oktober was de schoolfotograaf op bezoek. Voor velen is dit een spannende dag, want op de foto in een busje 

is geen vanzelfsprekendheid! Gelukkig verliep alles heel snel en was het weer goed genoeg om buiten een foto te maken. 

En zelfs de VSO-leerkrachten konden op de groepsfoto, want 1,5 m afstand houden is buiten goed te doen! Als het goed is 

hebben jullie de foto's al kunnen bekijken en eventueel kunnen bestellen, zodat ook onze leerlingen een herinnering heb-

ben aan hun klasgenoten. 
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ONLINE KOOKLES 

Maandag 5 oktober hadden we een kok in de klas. Via het digibord kwam de kok live in 

beeld. Op het menu stonden springrolls. Eerst werd er aandachtig gekeken naar het film-

pje, waarna de leerlingen in tweetallen mochten gaan koken. De eerste stap was om alle 

kruiden te gaan snijden, daarna moesten de leerlingen de mango en de komkommer 

snijden. Wat een keurig snijwerk! Ook moesten de cashewnoten fijngehakt worden. 

 

Toen alles klaarlag kregen de leerlingen een natte handdoek waar ze de rijstvelletjes op 

konden leggen. Na een tijdje werd het rijstvelletje wat zachter. Het vullen kon toen be-

ginnen! Wat een rare structuur heeft dat rijstvelletje nu... Na het klaarmaken mocht ie-

dereen de zelfbereide springrolls gaan proberen. Alle leerlingen moesten wel even wen-

nen aan de smaak, maar ze hebben allemaal geproefd! Wat een kooktalenten in SO3! 

AVMB 

Sinds dit schooljaar verzorgen Lisette en Moniek de AVMB. Volledig uitgeschreven betekent dit: 

Algemene Voorbereiding op Maatschappij en Beroep. Wij gaan met de leerlingen onderzoeken 

waar hun interesses liggen en kijken welke klusjes of beroepspraktijk daar het beste bij aansluit. 

Maar dat is niet het belangrijkste. Want voordat de leerling aangemeld wordt zijn er ook doelen 

waaraan de leerling gaat werken. Dit is het allerbelangrijkste.  

 

Zo gaan we met leerlingen boodschappen doen. Dit met als doel bijvoorbeeld: leren omgaan 

met geld of leren vragen te stellen. Maar ook waar kan ik een bepaald product vinden. Hiermee 

bevorderen we de sociale interactie en vergroten we hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. 

Maar het kan ook zijn dat we weten van een leerling dat hij of zij uitstroomt naar een praktijk-

school. Daar haken we dan op in door een leerling diverse praktijkgerichte taken en klusjes met 

ons te laten doen, zodat de leerling al voorbereid is op verschillende praktijkvakken. Maar ook 

leert waar zijn of haar interesses liggen. De verschillende AVMB klussen die wij kunnen aanbieden of inmiddels aanbieden 

zijn: broodjesservice, schoonmaken, boodschappen halen, bloemschikken, fietsbanden plakken, koken, moestuin onder-

houden, kopieerwerk, houtbranden, relatiegeschenken maken voor stagebedrijven, koffiezetapparaat schoonmaken en 

koffie en thee bijvullen.  

 

Wij zijn al vol enthousiasme begonnen!  

Lisette & Moniek  
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OPENING KINDERBOEKENWEEK 

Toen juf Carie in de klas kwam, had ze twee koffers bij zich. Wat zat er in de koffers? 

En wie mochten ze openmaken? Dat waren Mart en Thomas. Er zaten spullen van 

vroeger in! Zoals een cassetterecorder, een koffiemolen en een oude wekker! Het 

thema was “En Toen?”, dat gaat over de geschiedenis… Veel leesplezier!  

 

 

Dit artikel van de nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door Lou Looijmans en Stijn Bouhof.  

NIEUWS UIT HELMOND 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT   

Dinsdag 3 november hebben wij als school meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. Elk 

jaar zorgt het Nationaal Schoolontbijt voor ontbijtpakketten die aan de richtlijnen van het 

voedingscentrum voldoen. Een gezond ontbijt dus!  

 

Dit jaar was het de 25ste editie en daarom kregen de leerlingen bij hun ontbijt een leuk lees-

boekje met ontbijtverhalen. We hebben het op school iets anders dan anders georganiseerd. 

Normaal gesproken mogen ouders ook gezellig mee ontbijten, maar dat kon helaas dit jaar 

niet. Ook is niet elke klas in de ochtend gestart met het ontbijt. Een aantal klassen hebben er 

namelijk een brunch of lunch van gemaakt.  

 

Tijdens het ontbijt, de brunch of de lunch hebben de klassen nog een filmpje kunnen kijken over gezond ontbijten. Ook heb-

ben de leerlingen nieuwe dingen geproefd zoals sinaasappeljam en mango-peach thee. Al met al was het erg gezellig en lek-

ker!  

IN DE MEDIA 

Gelezen in het Brabants Dagblad: De broodnuchtere Ans Geleijns geeft 

al tientallen jaren les aan pubers en is verknocht aan haar mavoleer-

lingen. 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 

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 Vught, 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 dolblij 

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 geven 

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 leer-

lingen 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 minder 

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! 

IN DE MEDIA 

http://www.neerlandistiek.nl
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JUF ANS  
MARK VAN DER WERF 
Mavo-docente Ans Geleijns is koningin in haar lokaal. Met één opgetrokken 

wenkbrauw schudt ze zelfs de beruchtste lummelaars en luilakken wakker. 

Vanuit een ergonomische 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 gezond-

heid. 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 maandenlang op sloffen lesgeeft in haar zolderkamer. Daar 

neemt ze een besluit. 

 

Bron: www.scriptum.nl 

BIBLIOTHEEK 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

LARS WIJNHOVEN SO1 

Ik woon in huis met:  

Papa, mama, broer Thijs en hond Jac-

kie 

Mijn hobby’s zijn:  

Voetballen 

Ik kan goed: 

Rekenen 

Ik kan minder goed: 

Spelling 

Ik heb een hekel aan: 

Mensen die zich niet aan de regels 

houden 

Lekkerste eten is: 

Friet met frikandellen en hamburger 

Mooie muziek is: 

Heb geen voorkeur 

Een mooie film is: 

Zombies 2 

De beste website is: 

YouTube 

Een fijne plek is: 

Mijn eigen slaapkamer 

Ik vind Zuiderbos: 

Goede, fijne en leuke school met lie-

ve juffen 

 

 

http://www.scriptum.nl
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U MAG JIJ ZIJN 

SJAAK VADER VAN LARS 

Woonplaats: 

Helmond 

Ik woon in huis met:  

Vrouw Joyce en zonen Thijs en Lars 

Onder schooltijd ben ik bezig met:  

Werk (deeltijd) en huisvader 

Mijn eerste herinnering aan school:  

Was zeer leuk, klas van 34 kinderen 

en weinig problemen 

Mijn leukste herinnering op school: 

Schoolvoetbal en musical 

Van de juf/meester weet ik nog: 

Best veel, we deden vaak ook buiten 

in de klas leren, dit was heel leuk 

Mijn leukste vak op school was: 

Gym en rekenen 

Zuiderbos is voor mij: 

Een school waar Lars zich echt op zijn 

plek voelt 
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