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Voonroord

Beste ouders / verzorgers,

Welkom bij Accent Praktijkonderwijsl

ln deze schoolgids vindt u algemene informatie over het praktijkonderwijs van CVO Accent. Achterin
vindt u een overzicht van de verschillende Accent onderwijslocaties. Deze onderwijslocaties hebben elk
een eigen schoolgids met daarin de specifieke informatie van hun onderwijslocaties.
Alle documenten zijn te vinden op: @,tü.
Het is ons doel uw kind in een veilige en prettige omgeving de onderwijsresultaten te Iaten behalen die
voor hem/ haar maximaal haalbaar zijn. Wij doen dat met medewerkers die opgeleid en gespecialiseerd
zijn in het geven van onden¡vijs op maat, in een omgeving die recht doet aan onze leerlingen.

Wij vinden het belangrijk dat u als ouders / verzorgers betrokken bent bij ons onden¡vijs, zodat wij zo
goed mogelijk kunnen aansluiten bij het niveau en de ondersteuningsbehoeften van uw kind. De
onderuvijsdoelen voor uw kind stellen wij vast in het ontwikkelingsperspectief. Wij bespreken dit met u
als ouder. Ook op andere terreinen waarderen wij uw inbreng. Zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de
Medezeggenschapsraad van Accent.

Via onze website wunr.cvoaccent,nl en via nieuwsbrieven houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte
van relevante ontwikkelingen.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking en wensen uw kind een fijne tijd op één van onze vier
locaties.

Namens alle onderwijsmedewerkers,

Jacqueline Bevaart,,ttCC
Algemeen directeur GVO Accent

Jan van D¡jk, Msc
Lid algemene directie GVO Accent



Praktljkondenrijs ACCENT CENTRUM

Hartelijk welkom aan de ouders/verzorgers en belangstellenden, die met ACGENT CENTRUM te maken
hebben. Binnen ons ondenrijs vinden wij het belangrijk dat leerlingen kunnen , ontdekken wie ze zijn en
leren door te doen. Wij leiden leerlingen toe naar werk of vervolgondenrijs en benutten daarbij
maximaal de mogelijkheden van de leerling.

ACCENT CENTRUM is dé school voor Praktijkonderwijs in Rotterdam, waarbij de focus ligt op Vakmanschap.
Vakmanschap komt tot zijn recht omdat onze onderwijsprofessionals dagelijks met de leerling aan zijnl haar
ontwikkeling werken. We leiden de leerlingen op voor Vakmanschap. De schoolperiode wordt afgesloten met
erkende branche certificaten en/of diploma's en een goed gevulde portfoliomap.

ACCENT CENTRUM telt totaal ongeveer 170 leerlingen. ln elke klas zitten maximaal 15 leerlingen.
Ons gebouw aan de Vijverhofstraat heeft twee aparte ingangen. De leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar
komen binnen bij de hoofdingang, waar tevens de kantine van de onderbouw zich bevindt. De leerlingen uit de
klassen 3,4 en 5 komen via een zij ingang binnen in het bovenbouwgedeelte van de school. Door bovenbouw
en onderbouw te scheiden en door de kleinschaligheid van de school wordt het pedagogisch klimaat en de
veiligheid bevorderd.

De leerlingen die onze school bezoeken komen uit Rotterdam (Noord, Zuid, Kralingen-Crooswijk, Hilligetsberg-
Schiebroek). Daarnaast volgen ook leerlingen uit Ridderkerk, Schiedam en Lansingerland bij ons onderwijs,

Contactgeg¡vena:
Het adres van de school is:
Vijverhofstraat 97
3032 SH Rotterdam
telefoonnummer: 0 1 0-4651 036

Samenwerking In de regio
Onze school onderhoudt een netwerk met externe organisaties waaronden basisscholen, scholen voor
voortgezet onderwijs, Gemeente Rotterdam, Albeda College, Zadkine, UWV, bedrijfsleven, Stichting Pameijer,
Stichting MEE, CJG (Gentrum voor Jeugd & Gezin), Politie en Koers VO.

lndien u onze schoolwenst te bezoeken, dan maken we graag met u een afspraak
U bent van harte welkom!

Mevrouw Dianne van den Berg



Accent
ACCENT CENTRUM en de andere drie vestigingen vallen onder het bestuur van CVO.
( Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en Omstreken) Speciaalvoor leerlingen bijwie
het leren niet zo gemakkelijk gaat, is Accent Praktijkonderwijs opgericht. Dat wil niet zeggen dat je bij ons alleen
welkom bent als je een christelijke geloofsovertuiging hebt. We staan open voor alle geloven en overtuigingen
in onze scholen en respecteren elkaars geloofsovertuiging. Christelijke feesten zoals Pasen en Kerstmis
worden gezamenlijk gevierd op school.

BijAccent gaan wij uit van de mogelijkheden van de leerlingen, maar uiteraard niet zonder rekening te houden
met eventuele beperkingen. Het ondenrijs bijAccent wordt aangepast aan de specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wij onderwijzen, obsefveren en volgen de leerlingen nauwkeurig en
werken toe naar een situatie waarbij de leerling zelfredzaam en zelfstandig is op het gebied van wonen,
werken, burgerschap en vrije tijd. Ons uiteindelijke doel is om de leerlingen optimaal voor te bereiden op de
best passende onderwijs- enlof arbeidsplaats.

De kracht van de scholen van Accent zit in de unieke combinatie van ondersteuning, ondenrijs en
arbeidstoeleiding. Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen hierdoor een betere kans van slagen hebben in de
maatschappij, ledere leerling heeft iets in zich om trots op te zijn en dat halen we bijAccent naar boven.

Accent heeft vier vestigingen voor praktijkonderwijs:
Accent Gentrum, Accent Capelle, Accent Delfshaven en Accent Hoogvliet.
Onze gebouwen zijn goed verspreid over de stad en in de omgeving, daardoor hoeft de leerling nooit ver te
reizen naar Accent.

Samen werken aan de toekomst, Veelzijdig Vakkundigl
Dit motto staat hoog in het vaandel en geldt voor ons allemaal: leerlingen, ouders en medewerkers. Met elkaar
streven we naar de best mogelijke uitstroom mogelijkheid in de maatschappij waarbij iedere leerling maximaal
wordt uitgedaagd.



Veilige school
Samen met leerlingen en met ouders/verzorgers werken wij aan een veilige school, een plek waar leerlingen
graag naar toe gaan. Om te zorgen dat wij een veilige school blijven werken onze mensen in de dagelijkse
praktijk met een schoolveiligheidsplan. De gemeente Rotterdam controleert de naleving van dit plan. Wijdoor
de gemeente benoemd als een'Veilige school'.
U vindt het certificaat " Veilige school" aan de voorkant van ons gebouw.

Gezonde school
De puberteit is een periode waarin er veel gebeurt, zowel voor de leerling als voor de ouders. Grenzen
opzoeken, gezonde voeding, beweging en dingen uitproberen horen bijdeze fase. Accent Centrum werkt
daarom samen met Youz aan het project ' Samen Slagen'. Het doel is gezond opgroeien voor alle leerlingen.
Daarmee probeert Accent Centrum vroegtijdig schooluitval te voorkomen en oen veilige en gezonde
leeromgeving te creëren. De leerlingen krijgen voorlichting in de klas en er worden thema bijeenkomsten voor
ouders georganiseerd. De gezondheidscoach op Accent Centrum is Wieke van der Zeijden, 06-23347417,
w.zeijden@youz.nl

uouz

Schoolregels
Wij begeleiden de leerlingen naar zelfstandigheid en werken vanuit de volgende kernwaarden::
VERTROUWEN, VERBONDENHEID, VEILIGHEID, VERANTWOORDELIJKHEID en VERSCHE¡DENHEID.

Deze kernwaarden gelden voor iedereen en komen terug in onze drie schoolregels:

1) Verscheidenheid: We gaan met respect om met elkaar.

2l Veiligheid: De school is voor iedereen een veilige plek. We zoeken geen ruzie
en blijven van elkaar af. We werken met elkaar aan veiligheid in en
om de school.

3) Verantwoordelijkheid: Kom op tijd in de les, houd je aan afspraken die met je worden gemaakt.
Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je doet en voor je eigendommen.

Verder willen we u erop wijzen dat schade van schooleigendommen voor rekening van de dader komen en dat
de school niet aansprakelijk is voor schade aan eigendommen van leerlingen.

Persoonlfikc aandacht
Door middel van persoonlijke aandacht van de mentor en eventueel de zorgcoördinator of
schoolmaatschappelijk werker krijgt de leerling inzicht in wat hij/zij kan en wie hij/zij mag zijn. Meerdere keren
per jaar voert de mentor met de leerling coachingsgesprekken. Zo werken we aan het vergroten van het
zelfvertrouwen en ven

NOTTERDAN



Het doel van het ondenrijs op ACCENT CENTRUM is de leerlingen uit te laten stromen naar een geschikte plek
op de arbeidsmarkt, soms in combinatie met een vervolgopleiding.

De inhoud van het onderwijs is gericht op toekomstig werk, zelfstandig wonen, burgerschap en invulling geven
aan vrije tijd. Binnen de schoolzijn doorgaande lijnen op deze domeinen.

Nadat de leerling zijn schoolloopbaan heeft afgerond, biedt de school nog twee jaar nazorg. Dit doen we door
persoonlijke ondersteuning te bieden aan de leerling, om zo de leerling op de juiste (werk)plek te houden of te
krijgen.

Het onderwijs is op de volgende wijze onderverdeeld:

Fase l:
ln klas 1 volgt de leerling een basisprogramma met praktijkvakken daarnaast volgt de leerling ondersteunende
theorie. Het programma is gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en de sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerling. Maatschappelijke stage is tevens een onderdeel van het programma.

Fase 2:
ln de klassen 2 en 3 ligt de nadruk op de beroepenoriëntatie. De leerling volgt praktijklessen in de profielen:
Horecä, Techniek, Detailhandel en Zorg & Welzijn. Daarnaast worden de ondersteunende theorielessen
gegeven. Wekelijks wordt er aandacht besteed aan de loopbaan- en beroepenoriëntatie door middel van
minimaal 1 dag stage buiten de school. Zo komt de leerling aan het eind van klas 3 tot een definitieve keuze
voor één van de genoemde profielen.

Fase 3:
ln de klassen 4 en 5 volgt de leerling praktijk- en theorielessen in het door hem/haar gekozen profiel. ln klas 4
start de leerling een aantal dagen (2 tot 3) per week met een beroepsvoorbereidende stage buiten de school. ln
klas 5 wordt deze stage uitgebreid naar een plaatsingsstage.

Ook is er de mogelijkheid om in fase 3 de ENTREE opleiding te volgen op MBO 1 niveau.

ACCENT CENTRUM biedt de leerlingen de mogelijk om tijdens hun schoolloopbaan landelijk erkende
branchecertificaten te halen of een ENTREE diploma ( MBO niveau 1).Wij werken hiervoor samen met het
MBO startcollege.



mot n ons
Op je eigen niveau werken en toch samen! Op ACCENT CENTRUM stemmen we onderwijsleersituatie af op
verschillen tussen leerlingen in dezelfde klas. Wij differentiëren op leerstof en werktempo.

Huiswerk
Wij zijn een huiswerkvrije school. Dit betekent dat de leerling alle lesstof aangeboden krijgt in de lesdagen.
lncidenteel kan het zijn dat er een opdracht mee naar huis gegeven wordt.

Het Ontwikkeling Perspectief Plan ( OPP)
De schooltoopbaan ontwikkeling van de leerling wordt vastgelegd in het Ontwikkeling Perspectief Plan ( OPP).
Minimaal twee keer per jaar wordt de ontwikkeling met ouders/ verzorgers en leerling doorgesproken.

Schooltijden
mentortijd

1e lesuur
2 e lesuur
PAUZE

3e lesuur
4e lesuur
PAUZE
5e lesuur
6e lesuur
mentortijd

08.30

08.40

09.30
10.20

10.35

11.25

'12.15

'12.40

13.30
14.20

- 08.40 uur

- 09.30 uur
- 10.20 uur
- 10.35 uur
- 11.25 uur
- 12.15 uur
- 12.40 uur
- 13.30 uur
- 14.20 uur
- 14.35 uur

Nb. Klassen 4 en 5 hebben les van 09.00 - 12.00 uur
Stagetijden kunnen variëren van 07.00 uur tot 19.00 uur

Verzuim en te laat komen
Op schoolwordt dagelijks een verzuim- en te laat registratie van de leerlingen bijgehouden.
Een leerling die's morgens en/of na een pauze te laat komt, meldt zich de volgende dag om
08.15 uur bij de conciërge. Bij veelvuldig te laat komen ontvangt u een brief en bij herhaling volgt er een
gesprek met de schoolleiding. lndien door bovenstaande maatregelen het gedrag van de leerling niet verandert,
is de schoolverplicht om contact met de leerplichtambtenaar op te nemen.

Bij ongeoorloofd verzuim van meer dan drie dagen is de directie van de school verplicht dit te melden bij de
leerplichtconsulent van uw woonplaats (Leerplichtwet 1994). Onder ongeoorloofd verzuim verstaan we het
verzuim zonder geldige reden (bijv. te laat komen, niet afmelden, niet verschijnen op stage).



ledere leerling verdient goed onder ondenrr'rjs. Goed onderwijs stelt leerlingen in staat hun talenten te
ontwikkelen en daagt hen uit om steeds een stap extra te zetten. Goed onderuvijs betekent het geven van
adequate onderwijsondersteuning aan leerlingen. Deze onderwijsondersteuning of hulp kan in samenwerking
met andere scholen en instanties worden geboden. Alle ACCENT scholen werken hierbij samen met andere
scholen binnen het Samenwerkingsverband Koers VO. Meer informatie hierover is te vinden op
www.Koersvo.nl

Aanmelding en toelating
Uw zoon/dochter kan bij ACCENT CENTRUM rechtstreeks aangemeld worden door u als ouder of verzorger.
Een aanmeldformulier vindt u op onze website wwur.cvoaccent.nl. Voor de toelating gelden wettelijke regels:

* U als ouder meldt uw kind aan op school en er volgt een aanmeldingsgesprek.
* De school van herkomst (basisschool of andere school voor voortgezet onderwijs ) levert een

Onderwijskundig Rapport aan.

Vanaf het moment dat ACCENT CENTRUM alle gegevens heeft, ontvangen de ouders een brief
waarin staat vermeld dat de toelatingscommissie binnen 6 weken tot een besluit komt.
Mogelijkheden tot besluitvorming zijn:

- de leerling wordt geplaatst
- de leerling krijgt een tijdelijke observatieplaatsing (variërend van 2 maanden tot 4 maanden).
- de leerling krijgt een advies voor plaatsing binnen een ander schooltype.

Tussentijdse instroom
Het komt voor dat een leerling op het VMBO start en in de loop van een schooljaar van de VMBO school toch
het advies krijgt om naar het praktijkonderwijs te gaan. Het is ook mogelijk dat een leerling vanuit het speciaal
ondenruijs het advies krijgt voor praktijkonderwijs. ln beide situaties kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken
om met het praktijkonderwijs kennis te maken.

Hoe volgen we de ontwikkeling van de leerling?
Alle informatie (o.a. leervorderingen, loets resultaten) van de leerlingen wordt geadministreerd in ons
leerlingvolgsysteem (SOM en EA Match). De leerlingen houden hun vorderingen ook zelf bij in hun
Portfoliomap. De vorderingen worden met u en de leerling gedurende het schooljaar besproken door de
mentor tijdens het OPP-gesprek en de coachingsgesprekken.

Naast de theorie -en praktijklessen werken wij aan de persoonlijke ontwikkeling, weerbaarheid en
zelfredzaamheid van leerlingen door het aanbieden van diverse trainingen.(Sociale Vaardigheid, Rots en Water,
Motorische Remedial Teaching en Aikido)



Zorgteam

ACCENT CENTRUM kent een zorgteam die de voortgang van de leerlingen volgt. lndien er zich
belemmeringen voordoen in de ontwikkeling van de leerling kan een mentor met toestemming van ouders een
hulpvraag indienen bij het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de leerling
bemiddelaar/antipestcoördinator, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker. Daarnaast is er
overleg met de schoolarts, de leerplichtambtenaar, gezondheidscoach en de wijkagent. Ouders worden
geÏnformeerd over de aanmelding en de voortgang.

Gentrum Jeugd en Gezin
Het CJG is de plek waar ouders, verzorgers, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over
opvoeding en gezondheid. Kijk voor meer informatie op www.cigriinmond.nl of bel met de Opvoedlijn 010 - 20
10 't 10.

Schorslng en venrfidering
ln het uiterste geval, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van leerlingen of medewerkers in het geding is, kan de
school na overleg met het bevoegd gezag en de onderwijsinspectie overgaan tot schorsing en/of verwijdering
van een leerling. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een gesprek op
school.

De schoolleiding meldt een schorsing of voornemen tot verwijdering onmiddellijk bij het bestuur, de inspectie en
de leerplichtambtenaar. Een leerling kan pas definitief worden verwijderd nadat er een andere school is
gevonden die de leerling wil plaatsen.

Ouders/verzorgers kunnen tegen een voornemen tot verwijdering bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.
Dit gezag moet hen gehoord hebben, voordat een beslissing wordt genomen. Ook moet het bevoegd gezag
overleg hebben gepleegd met de inspectie en andere deskundigen. De ouders/verzorgers hebben recht op
inzage van de rapporten en adviezen van deskundigen.



Klas Mentor
1A Mevr. N. Schoneveld (ma,di,wo,do)en Mevr. M. vd Dool (vr)

1B Mevr M. Vos (ma,wo,do,vr)en Dhr. Terhaarl Dhr. Mehari (di)

2A Mevr W. Krolis (ma,di,wo,vr) en Mevr. R. de Kreek (do)

29 Dhr. A. Captijn (di,wo,do,vr)en Dhr. K. Terhaar/Dhr. L. Oron (ma)

3A Mevr. M. Caupain

3B Mevr. J. vd Ent

3C Mevr. F. Afiyon ( ma,di,wo,do) Mevr. R. de Kreek (vr)

415 Dhr. A. Timmers (ma,di,do,vr)

Dhr. H. Bouwman (ma,di,wo,do)
Mevr. R. de Kreek {di,wo)
Mevr. C. R¡jff (ma,di,do,vr)
Dhr. T. Hauer (ma,wo,do)

Mevr. L. van Steensel

Entree/MBO1 Mevr. M. Schouten (ma,di,do,vr)
Dhr. P. Van Schie

Vakleerkrachten:

Bewegingsonderwijs
tcT
Techniek
Koken/Horeca
Zorg en Welzijn

mevrouw M, Brinkgreve
mevrouw J. Gemin
de heer H. Bouwman, de heer G. van der Vegt
mevrouw M. Hoogstad, de heer A. Timmers, mevr. A. De Gregorio
mevrouw R. de Kreek

Overige medewerkers:

Administratie
Facilitaire dienst
Logopedist
Orthopedagoog
School maatschappelijk werk
Medewerker ouderbetrokkenheid
Leerling bemiddelaar
( tevens antipestcoördinator)

mevrouw M. van Loon
de heer J. van der Maat, de heer L. Houssaini
mevrouwA. Lansman
mevrouw l. Bienenmann
mevrouw E. Versluis
mevrouw S. Atabay
de heer K. Tol

Coördinatoren:

Zorg
Stage en nazorg

mevrouw S. van Brandwijk
de heer T. Hauer

Vestigingsleiding

Teamleider:
Directeur:

de heer H. Sumaiku
mevrouw D. van den Berg



Een goed contact met ouders is voor ons erg belangrijk. Door met elkaar te praten over zaken die voor u en ons
belangrijk zijn, versterken we het vertrouwen in elkaar. Heeft u vragen, zijn er belangrijke gebeurtenissen thuis
of zit u ergens mee, kom dan voor of na schooltijd gerust bij ons binnen of maak een afspraak!

Nieuwsbrief
Drie keer per jaar geeft ACCENT CENTRUM een nieuwsbrief ouders uit. ln de nieuwsbrief houden wij ouders
en verzorgers op de hoogte van waar wij als school mee bezig zijn en welke activiteiten er op het programma
staan.

lnformatieavond en ontwikkelingsgesprekken
Ouders worden aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgenodigd voor de algemene informatie avond,
waarbij er tevens kennis gemaakt wordt met de mentor. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)gesprek plaats met de mentor, leerling en de ouder.

Activiteiten op het gebied van ouderbetrokkenheid
De school beschikt over een medewerker ouderbetrokkenheid. Het zorgteam organiseert cursussen en
workshops voor ouders/verzorgers over diverse thema's.( omgaan met pubers/ sociale media/ acceptatie van
een kind met leerproblemen etc.)

Medezeggenschapsraad
De Accent praktijkscholen hebben per vestiging een MR. Accent Centrum heeft een personeelsgeleding waarin
mevrouw van Brandwijk, Mevr. Caupain en mevrouw Schoneveld deelnemen. Daarnaast heeft de MR ook een
oudergeleding. De MR komt meerdere keren in het jaar bij elkaar. Heeft u interesse en wilt u, als ouder,
deelnemen in de MR. Mailt u ons dan via accentcentrum@cvoaccent.nl

Leerllngenraad
Onze school heeft een leerlingenraad. Zlj komt geregeld onder schooltijd bijeen en is vertegenwoordigd door
leerlingen uit alle klassen.

Klachtenorocedure
Ook op onze school kan er iets mis gaan. Daarom is er een klachtenregeling. Klachten kunnen bijvoorbeeld
gaan over de begeleiding van uw kind, over de organisatie van onze school, over toepassing van
strafmaatregelen, discriminatie of pesten. Meestal wordt er een oplossing gevonden met de mentor van uw
kind, de zorgcoördinator of de vestigingsleider.
Wanneer u er op de vestiging niet uitkomt, kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de algemene directie van
Accent. Deze kan u, indien gewenst, doorverwijzen naar de contactpersoon bij CVO.

Vertrouwensoersoon
ln conflictsituaties kunt u ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon buiten onze school. Zij helpt u om
een oplossing voor uw klacht of probleem te vinden. Ook kan zij u ondersteunen bij het indienen van uw klacht
bij het schoolbestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie enlof het doen van aangifte bij de politie.
De vertrouwenspersoon heeft een geheim houdingsplicht.

Gegevens van de vertrouwenspersoon:

Marijke Kruijt
Stichting MEE
Schiedamse Vest 154
3011 BH Rotterdam
Tel:010-2821111

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Hoger
Beroepsondenrijs en Volwasseneneducatie
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E info@ecbo.nl



Kwaliteitszorg is een voortdurend leerproces. ACCENT CENTRUM biedt kwalitatief goed en omgevingsgericht
praktijkonderwijs. Om te weten of we "de dingen goed doen en welke zaken er anders kunnen" nemen wij
tevredenheidonderzoeken af .

Uitgangspunten biJ de kwaliteitszorg zijn;
- Kwaliteitszorg omvat alle aandachtsgebieden van de organisatie.
- De interne kwaliteitszorg richt zich op de continue, systematische verbetering van het onderwijs als primair
onderdeel van het geheel.
- Het onderwijs wordt periodiek en systematisch geëvalueerd.
- Er wordt op open wijze gerapporteerd en er vindt terugkoppeling plaats over de uitkomsten van
evaluaties en over de getroffen maatregelen.

- Medewerkers, leerlingen, ouders en externen worden systematisch betrokken bij de kwaliteitszorg.

Scholing van docenten
De docenten die op ACCENT CENTRUM werken zijn belangrijk voor onze schoolontwikkelingen. Zij zorgen
ervoor dat het onderwijsaanbod zinvol ingezet wordt en leveren een belangrijke bijdrage aan het pedagogische
klimaat in de klas. Doordat de maatschappij en dus ook het ondenruijs verandert, volgen we nieuwe
ontwikkelingen. Daarom z¡n er vergaderingen, studiedagen en volgen docenten scholing.

Vanuit de ondenntijsinspectie en de Dienst onderwijs gemeente Rotterdam wordt het onderwijs en onze
onderwijstijd beoordeeld. Daarnaast wordt bekeken of we de leerplichtwet op de juiste wijze uitvoeren. Tot slot
vinden er visitatietrajecten plaats in het kader van onze collegiale samenwerking met Stichting Lucas Onderwijs
te Ðen Haag.

Aan de hand van de uitkomsten uit de bovengenoemde geledingen, worden er beleidsmatige keuzes gemaakt.
ACCENT CENTRUM werkt voortdurend aan haar kwaliteitszorg om zo kwalitatief goed onderwijs te bieden.

Veranderende context; wet- en regelgeving praktijkondenrijs

Het Praktijkondenruijs heeft te maken met Passend Onderwijs. Dit betekent dat het samenwerkingsverband
(Koers VO) verantwoordelijk is voor de toelatingscriteria.

Ook rond de toeleiding van onze leerlingen naar de arbeidsmarkt zijn veel veranderingen.
De Participatiewet heeft direct gevolgen voor de zorgvuldiç uitplaatsing van onze leerlingen naar de
arbeidsmarkt. Uiteraard doen wij ons best om in contact met de gemeenten en UWV goede afspraken te
maken over de uitstroom van onze leerlingen naar de arbeidsmarkt.



Certificaat/ diploma AantalRichting

Entreediploma niv. 1 24AKA

Horeca Op weg naar KAS 3

Horeca KAS. Keukenassistent. 5

KCH-HCM Winkelmedewerker 4Detail

SVS Werken in de Groothuishouding 15ZorgenWelzijn 1

Werken in de Metaalbranche 2Techniek

VGA Basisveiligheid 3VCA

Veilig Werken met de Heftruck IVorkheftruck

1Lassen Miglassen 1 Praktijk

Nederlands KSE I (<F1) NL 1 3lVlO Examen

Nederlands KSE 2 ( F1) NL 2 1lVlO Examen

Arbeid Begeleid 11

PrO-Diploma
Arbeid met doorleren 24

Totaal 105

Ons onderwijs leidt op naar (voorbereidende ) arbeid, soms in combinatie met een scholing.
Aan het einde van ieder schooljaar wordt er afgesloten met een diploma- en certificatenuitreiking.
lnformatie over de school, leerling- en ouderenquêtes, inspectierapport en uitstroomresultaten zijn te vinden via
Vensters voor Verantwoord¡ng. wrrv\trt.scholenopdeka

UITSTROOM TOTAAL 2016.2017

2,5o/o I Arbeid

rROC BOL

lGeen
school/werk

GESLAAGD CURSUSJAAR 2016 .2017

RESULTATEN BRANCHE.CERTIFICATEN EN PTO-DIPLOMA

ACCENT CENTRUM

35 "h,

62,50/o



De schoolontvangt van de overheid financièle middelen om het ondenrijs( o.a. boeken) mogelijk te maken.
Deze bekostiging is echter niet toereikend. We vragen u daarom een jaarlijkse bijdrage van de schoolkosten.
De schoolkosten bedragen voor schooljaar 2017-2018 totaal EUR 50,-. De bijdrage wordt besteed aan
projectmatige activiteiten. U ontvangt aan het begin van ieder schooljaar een nota. Wijvragen u het bedrag te
hebben voldaan voor eind september van het betreffende schooljaar,

Naast de schoolkosten van EUR 50,- is er sprake van een individuele bijdrage in verband met schoolreis en/of
kamp. Deelname is uitsluitend mogelijk indien het volledige verschuldigde bedrag is voldaan voor aanvang van
de activiteit.

Schoolverzekering
Uw kind is via een collectieve CVO verzekering gedurende de ingeplande lestijd verzekerd voor ongevallen en
schade. Dit geldt dus tevens tijdens werkweken, excursies en stage (mits er sprake is van een getekende stage
overeenkomst).

Tegemoetkomi ng studiekosten
U kunt op basis van het belastbare inkomen mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van de
studiekosten. Kijk op www.duo.nl

Verlofaanvragen
Een dag verlof aanvragen voor huwelijk, begrafenis en andere belangrijke zaken.
Hiervoor dient de leerling een formulier bij de directie te halen. De school past hier het wettelijk kader toe en
gaat terughoudend om met dit soort verzoeken. Een verzoek voor meerdere dagen dient minimaal twee weken
van te voren aangevraagd te worden. Bij de aanvraag dient een kopie van de trouw- of rouwkaart ingeleverd te
worden. De school kan doorverwijzen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam.

Foto's en filmen op school
Bij de aanmelding van uw kind geeft u wel of geen toestemming voor het maken van foto's en/of filmpjes door
medewerkers van onze school. Deze foto's of filmpjes kunnen worden gebruikt voor de schoolgids en website.
Heeft u bez¡taer, wilt u dit dan kenbaar maken bij de vestigingsleiding van de school?
Het maken van foto's en filmpjes door de leerlingen op school is alleen toegestaan indien een medewerker van
de school hier toestemming voor heeft gegeven.



En verder.......
- dienen persoonlijke eigendommen, bv. telefoons en sieraden worden opgeborgen in de kluis van

de leerling.
- staan fietsen op slot in de daarvoor bestemde fietsenstalling.

Geen geld? Toch sportenl

Als u zoon graag lid wil worden van een sportvereniging kunnen we via het Jeugdsportfonds Rotterdam een
aanvraag doen om dit te betalen als u daar de middelen niet voor heeft.

Wat vergoedt het Jeugdsportfonds?
Het Jeugdsportfonds vergoedt voor kinderen één keer per jaar het lidmaatschap van de sportvereniging.
Sportkleding/sportattributen worden niet door het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoed.

Hoe vraag je Jeugdsportfonds aan?
Geef bijde gymleerkracht of schoolmaatschappelijk werk aan dat u uw kind wilt laten sporten via het
Jeugdsportfonds. Als u uw legitimatiebewijs en uw inkomensgegevens laat zien, kan de leerkracht vervolgens
een aanvraag voor u doen. Ouders kunnen zelfgeen aanvraag doen.
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Dit ziin de adressen van de andere vest¡g¡ngen

Accent Pra ktijkonderwijs Capelle

Adres: Wisselspoor 2

2908 AC Capelle a/d lJssel

Telefoon: OtO 227 t78L
E-mail: accentcapelle@cvoaccent.nl

Accent Praktijkonderwijs Delfshaven

Adres: Japarastraat 4

3029 NA Rotterdam

Telefoon: 010 415 58 28

E-mail: japarastraat@cvoaccent.nl

Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet

Adres: Max Havelaarweg 53

3193 VA Hoogvliet

Telefoon: 010 209 55 03

E-mail: accenthoogvliet@cvoaccent.nl

Accent Algemene Directie

Adres: Weegschaalhof33

3067 TS Rotterdam

Postbus 84017,3009 CA Rotterdam

Telefoon: 010 209 99 26

E-mail: info@cvoaccent.nl

Website www.cvoaccent.nl

*ct/)
Accent ¡s ee¡r onderdeel van CVO

CVO staat voor
Verernrgtng van Chrrstelijl<
Voortgezet Onderwijs
te Rotterdalìl en Omgevlng

Accent Prakt¡ikonderwiis ts een

organtsatte met vrer scholen voor
praktijkonderwi¡s, waar

leerlingen worden voorberetd clp

het zelfstandig tunctioneren tn

de m¿atschappii en het werl<en

rn een Lredriit of tnstelling.

De leerlingen worden op school

begelotd bii het ztch et¡¡en

m;¡l<en van compett-.ntles die

noodzal<elijlt zijn om op de

¿rberdsmarl(t tc l(unnen

tu nctl oneren
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