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VUGHT 

 AGENDA   

 27 december t/m 7 januari Kerstvakantie  

 17 januari Toetsweken SO  

 17 t/m 21 januari JIJ-toetsen VSO  

 24 t/m 28 januari Toetsweken bovenbouw vmbo t + havo  

 26 januari Voorleesontbijt SO  

 1 t/m 3 februari IVIO-examens VSO P  

 10 februari Ouderavond SO2 + SO3  

 11 februari Cijferlijsten vmbo + havo  

 15 februari Studiedag, alle leerlingen vrij  

 23 februari Kunstbende  

 28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie  

DECEMBER 
2021 

NIEUWS UIT VUGHT 

KERSTGROET 
Het jaar 2021 nadert zijn einde. Een jaar waarin opnieuw veel gevraagd is van iedereen. Zeker ook voor het onderwijs is een 

beroep gedaan op de flexibiliteit en de draagkracht van onze leerlingen, op die van jullie als ouders en al onze medewer-

kers. Het is voor iedereen een pittige en soms vermoeiende uitdaging geweest. Wat zouden we nu graag zeggen: Het is ge-

schiedenis, het is klaar en we gaan weer terug naar hoe het was voor maart 2020. Echter, de realiteit is anders. 

 

Namens het team van Zuiderbos Vught wens ik jullie vanuit de grond van mijn hart mooie en ge-

zonde feestdagen toe en een goede jaarwisseling. En vooral een jaar 2022 waarin we volop met 

onderwijs bezig kunnen zijn, met aandacht voor de lesstof en voor het welbevinden van onze leer-

lingen. 

 

Tot in het nieuwe jaar! 

 

Namens team Zuiderbos Vught, 

Els van Rosmalen  
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VERZORGING VSO IL 
Lucas (VSO IL) en Rens (leerkracht verzorging): ‘In het woord verzorging zit het woord zorg. Bij verzorging worden 

thema’s gekoppeld aan zorg voor jezelf, zorg voor een ander en zorg voor de omgeving. We werken in thema’s van 

vier weken. Tot nu toe hebben we de thema’s veilig en hygiënisch werken en gezonde voeding gehad. Nu zijn we bezig 

met het thema zelfredzaamheid en probleemoplossend denken. De thema’s worden gegeven door middel van een 

kookles. Daarnaast wordt dit gecombineerd met pro-vaardigheden: Vaardigheden die handig zijn wanneer je in de 

horeca gaat werken en de praktijk-leerlingen kunnen hier een certificaat voor halen. 

 

Lucas (VSO IL) is een enthousiaste leerling die het vak verzorging erg leuk vindt. Hij maakt er altijd iets lekkers en 

moois van. Ook maakt hij thuis vaak de recepten die hij van school meeneemt. Aan het einde van de les maken we een 

foto van het eindresultaat, tenminste als de leerling dat wil. Aan het eind van elke periode komen de mooiste foto’s in 

het lokaal te hangen. Hieronder zie je een foto van Lucas aan het werk en een foto van zijn kipsaté met rijst.’  

NIEUWS UIT VUGHT 

WETEN WAT WERKT 
Op dinsdag 30 november was de onlinepresentatie van het onderzoeksverslag Weten wat werkt. Zuiderbos heeft 

meegedaan aan dit landelijk wetenschappelijk onderzoek, waarin de focus ligt op aanwezigheidstrajecten bij ernstige 

schooluitval en opbouw weer naar school. Bij Zuiderbos zijn de individueel leertrajecten ingericht voor werken met 

deze groep leerlingen aan hernieuwde, duurzame aanwezigheid op school. In het onderzoek komen veertien onderde-

len van handelen aan bod, die bewezen effectief zijn in het werken naar opbouw van stabiele schoolaanwezigheid.  

 

Op Zuiderbos werken we al lang integraal en zijn de verschillende elementen die genoemd worden in het onderzoek 

geïntegreerd onderdeel van ons aanbod.  
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PRACTICUM HAVO 4 
Na twee jaar terug van weggeweest. De leerlingen van havo 4 

zijn bezig met het hoofdstuk over elektriciteit. Naast het theo-

riegedeelte hoort daar zeker ook practicum bij. Naast het me-

ten van een lampje, meten we ook waardes bij constantaan-

draad en de laatste opdracht is om de soortelijke weerstand 

van een knakworst te bepalen. Knakworstjes die overblijven 

gaan weg of worden opgegeten. Meestal dat laatste.  

WORKSHOP FAKE NEWS HAVO 4 
Anne Theunissen (havo 4): ‘Vrijdag 10 december heeft havo 4 bij project een fake news cursus gehad van Beeld en Ge-

luid. Eerst hadden wij een introductie over media en uitleg over fake news en hoe goed fake news wordt gemaakt. Na 

deze uitleg mochten wij het zelf proberen, eerst moesten wij zelf een onderwerp uitkiezen waarbij wij hadden gekozen 

om het over het luchten van lokalen te doen. Dan was één van de doelen om twee partijen tegen elkaar op te zetten en 

in ons geval is dat geworden overheid tegen de docenten. Daarna moesten wij dit uitwerken en zo realistisch mogelijk 

maken over waarom docenten zogenaamd boos zouden zijn op de overheid door het door moeten luchten van lokalen. 

Aan het einde van deze cursus hebben wij het gedeeld op de site van Beeld en Geluid, waarbij je een melding na een 

paar seconden krijgt dat het fake news is. Deze cursus maakt je erg bewust over hoe je fake news moet herkennen en 

hoe het wordt gemaakt en met welke doelen. Het was erg educatief en interessant om zelf te proberen.’ 
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TOETSMOMENT PLANNEN EN ORGANISEREN VSO P3 
Afgelopen periode is er gewerkt aan het toetsmoment plannen en organiseren. Leer-

lingen bereiden een test voor, voeren deze uit en ronden deze af. Er zijn heerlijke 

dingen getest zoals noedels, chocolade, chips en verschillende drankjes. Alle leer-

lingen hebben een voldoende gescoord, de cijfers zijn keurig. 

 

Daarna zijn de JIJ-toetsen afgenomen voor Nederlands en rekenen. Leerlingen tonen 

hiermee een eventuele groei aan en ze worden voorbereid op het 2F-examen dat in 

februari plaats gaat vinden op ROC De Leijgraaf. Maar eerst een hele fijne kerstvakan-

tie voor alle harde werkers van VSO P3.  

WORKSHOP GRAFFITI SO IL 
De leerlingen van SO IL hebben een graffiti-workshop 

gehad. Joep van Gassel, urban artist, kwam deze work-

shop aanbieden. Leerlingen hebben zelf het ontwerp 

gemaakt en onderzocht wat mogelijk is met de spuitbus. 

Zie hier het resultaat.  
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Ook op Zuiderbos is de gezellige decembermaand merkbaar. De sint 

en zijn pieten bezochten de locatie in Vught, waar de leerlingen en 

medewerkers van genoten. Daarna heeft alle sintversiering plaats-

gemaakt voor een warme kerstgloed in school. 

EXCURSIE NATURALIS HAVO 5 
Op dinsdag 14 december zijn alle havo 5-leerlingen 

naar Naturalis gegaan. Omdat de afgelopen jaren 

vanwege corona veel uitstapjes niet door konden 

gaan, is er besloten om een gedeelte van de NPO-

gelden hieraan te besteden. Met z’n allen op afstand 

en met mondkapje in de bus op weg naar Leiden. 

Aangekomen bij Naturalis mochten de leerlingen 

eerst zelfstandig rondlopen. Na de lunchpauze werd 

er een programma aangeboden. Er werd verteld 

over de evolutie, waarna de leerlingen verdiepende 

opdrachten kregen. Al met al een heel leuke dag.  

PAARSE VRIJDAG 
Op 10 december was het Paarse Vrijdag. Op deze dag 

wordt op scholen aandacht gevraagd voor seksuele en 

genderdiversiteit. Iedereen mag zichzelf zijn en moet 

zich veilig kunnen voelen. Ook op onze drie locaties 

werd de regenboogvlag gehesen, kwamen leerlingen in 

het paars naar school en waren er verschillende activi-

teiten. Paarse vrijdag past mooi bij het motto van Zui-

derbos: Ik mag ik en jij mag jij zijn.  

DECEMBERMAAND 
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PROJECT BOB ROSS HAVO 3 
Havo 3 was tijdens project creatief bezig met schil-

deren. Dit deden ze met de instructies van Bob 

Ross en Rik. Iedereen liet zijn inner Bob Ross zien. 

Op vrijdag 17 december werden de schilderijen 

afgemaakt en konden ze mee naar huis genomen 

worden.  

IN DE WANDELGANGEN 

Leerkracht vertelt dat ze zwanger is.  
Leerling: 'Ik geloof er niets van. Zwangere vrouwen hebben altijd een heel dikke buik.' 
 
Leerling R stelt een vraag.  
Leerling M: ‘Gast, dat heb je al vijf keer gevraagd.’  
Leerling R: ‘Ja, maar vandaag nog niet.’ 
 
Leraar vertelt dat zij en een collega nichtjes van elkaar zijn.  

Leerling: ‘Hoe kan dat nou? Zij is helemaal niet dik!’  

TECHNIEK HAVO 3B 
Karlijn en Lieke (havo 2b) hebben een zwevende 

tafel en een 3D-puzzelhond gemaakt bij algemene 

techniek. Karlijn: ‘Dit vond ik een heel leuke op-

dracht, omdat ik gek ben op dieren.’  
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GRAAG AANDACHT VOOR 

GEZOCHT: OUDER VOOR OPR 
Gezocht: Ouder vanuit het SO die wil meedenken over passend onderwijs in de OPR. 
 
Binnen samenwerkingsverband PO De Meierij hebben we een actieve en betrokken ondersteuningsplanraad (OPR). 
Dit is onze medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en onderwijsprofessionals uit onze regio. De OPR denkt 
en praat mee over allerlei zaken die te maken hebben met passend onderwijs. Nu we op weg zijn naar inclusiever 
onderwijs, is de stem van de OPR nóg belangrijker.  
 
Onze OPR is hard op zoek naar nieuwe leden. Misschien is het iets voor u? Margreet en Peter vertellen er meer over 
in dit filmpje. Heeft u interesse? Wilt u meer weten? Neem contact op met Margreet (m.dekoning@zuiderbos.nl) 
en/of sluit vrijblijvend bij een vergadering aan: 
 

 

Vergaderdata/-locaties: 

24 januari 2022 17.00 - 21.00 uur Hervensebaan 9 's-Hertogenbosch 

21 maart 2022 19.30  - 21.30 uur Basisschool de Hobbit in Rosmalen 

16 mei 2022 19.30 - 21.30 uur Basisschool de Schakel in Ammerzoden 

12 juli 2022 19.30 - 20.30 uur Zuiderbos in Vught 

BIBLIOTHEEK 

Mandy Woelkens en Thorn de Vries zijn o.a. bekend van Netflix en tv. Als 

queer stel krijgen ze ontzettend veel vragen over gender: ‘Blijkbaar heerst 

er nog veel onbegrip en onwetendheid rondom de thema’s gender, non-

binair zijn en een queer relatie hebben. Dit boek is onze middelvinger naar 

het binaire denken, maar tegelijkertijd willen we de lezer vooral meegeven 

dat iedereen elkaar en vooral zichzelf in hun waarde moet laten.’  

 

Mandy en Thorn gebruiken hun eigen ervaringen om Frequently Asked 

Questions (FAQ) te beantwoorden. Hoe weet je bijvoorbeeld of je non-

binair bent? Wat moet je doen als je iemand misgendert? En welke voor-

naamwoorden gebruik je? Zeer geschikt als je iemand bent of kent die non-

binair is en voor iedereen die er meer over wil weten om respectvol met 

non-binaire mensen om te kunnen gaan. 

 

Bron: www.bol.com.  

FAQ GENDER 

https://demeierij-po.nl/over-ons/ondersteuningsplanraad/
http://www.bol.com
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IK MAG IK ZIJN 

JOYRY VAN BEERS 

Ik werk als:  

Leraaondersteuner 

Woonplaats: 

‘s-Hertogenbosch 

Ik woon in huis met: 

Mijn vriendin en dochter 

Mijn hobby’s zijn:  

Voetbal en fitness 

Beste eigenschap: 

Enthousiast 

Minder goede eigenschap: 

Ik ben niet snel tevreden 

Een hekel aan: 

Regen 

Bang voor: 

Hoogtes 

Favoriete eten: 

Italiaans 

Favoriete muziek: 

Latin 

 

 

 

 

Favoriete boek: 

De Da Vinci Code 

Favoriete film: 

Forrest Gump 

De beste website is: 

www.vi.nl 

Favoriete plek: 

Aruba 

Wat ik zo bijzonder vind aan Zuider-

bos: 

De ondersteuning die leerlingen 

krijgen. En de collega’s. 

SVEN KRIJBOLDER SO4 

JIJ MAG JIJ ZIJN 

Ik woon in huis met:  

Papa, mama, Milou, Finn en Sven 
Mijn hobby’s zijn: 

Duiken 

Ik kan goed: 

Rekenen 

Ik kan minder goed: 

Spelling 

Ik heb een hekel aan: 

Drukte 

 

Lekkerste eten is: 

Friet 

Mooie muziek: 

Alle 

Een mooi boek is: 

GVR 

 

 

 

 

 

Een mooie film is: 

Kerstfilm 

De beste website is: 

www.google.nl 

Een fijne plek is: 

In mijn kamer 

Ik vind Zuiderbos: 

Top 

U MAG U ZIJN 

Woonplaats:  
Den Bosch 
Ik woon in huis met:  
Mijn vrouw Lonneke, Sven, Milou, 
Finn 
Onder schooltijd ben ik bezig met:  
Het begeleiden van PLUS-
supermarkten in Noord-Brabant, 
Limburg en Zeeland 
 

Eerste herinnering aan school:  
Het lekker buiten kunnen spelen in 
de pauzes 
Leukste herinnering aan school:  
De leuke schoolreisjes 
Leukste vak op school:  
Rekenen 
 
 
 

Van meneer Steenbakkers weet ik 
nog:  
De leuke gymlessen waarbij we vaak 
apenkooi speelde. De gymzaal werd 
dan omgetoverd tot een grote speel-
tuin 
Zuiderbos is voor mij:  

Een fijne school met fijne leerkrach-

ten, waarbij het kind centraal staat  

BEN VADER VAN SVEN 
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