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Van de directie 
 

Studiedag 
Tijdens onze studiedag van 23 januari jongstleden hebben alle medewerkers voorlichting gekregen 
over de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als stichting en als school 
hanteren we een duidelijk stappenplan dat ons helpt bij het krijgen van de juiste hulp op de juiste 
plek.  

Het was een leerzame ochtend over een belangrijk onderwerp. Meer informatie kunt u vinden op:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode  

 

Bezoek wethouder 
Op 8 februari 2019 hebben we bezoek gehad van de wethouder van onderwijs. De wethouder wilde 
een indruk krijgen van onze school. Onze leerlingen hebben hem op keurige wijze ontvangen en een 
goede indruk achter gelaten. 
 
We hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verkeersafwikkeling voor de school 
weer op de agenda te krijgen. Daarnaast hebben we laten zien wat we allemaal te bieden hebben, 
met welke bedrijven in Eindhoven we allemaal samenwerken én de wens uitgesproken ook met 
gemeente toenemend samen te werken om onze leerlingen steeds meer een gezicht te geven in de 
stad. 
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Vrijwillige ouderbijdrage 
Ieder jaar vragen wij aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage om activiteiten die niet vanuit 
onderwijsgelden gefinancierd worden toch voor onze leerlingen te kunnen organiseren. U kunt hier 
voor het SO denken aan carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerst, schoolontbijt, Kinderboekenweek e.d.  
Bij het VSO kunt u denken aan een nieuwjaarsbijeenkomst, sportdag, diploma-uitreiking, schoolfeest, 
Kerst en dergelijke. Daarnaast organiseren we, als daar ruimte voor is, kampen en reisjes en 
dergelijke. 
 
Op dit moment overstijgen de kosten voor onze activiteiten in veelvoud de ouderbijdrage. Wij leggen 
derhalve bij uit geld dat eigenlijk voor bijvoorbeeld leermiddelen bedoeld is. Om daar de hand aan te 
krijgen hebben we met onze medezeggenschapsraad een aantal afspraken gemaakt: 

 de ouderbijdrage wordt voor volgend jaar vastgesteld op 40 euro  

 we maken keuzes welke activiteiten te matchen zijn bij de daadwerkelijk betaalde ouderbijdrage 

 indien een activiteit de ouderbijdrage overschrijdt wordt dit apart in rekening gebracht (denk 
bijvoorbeeld aan een (school)reis, kamp en dergelijke) 

 donaties/ acties (bijvoorbeeld kledingactie) leggen we bij de ouderbijdrage 

We hopen op deze wijze leuke en leerzame extra activiteiten te kunnen blijven organiseren en de 
bekostiging voor bijvoorbeeld leermiddelen en dergelijke daadwerkelijk geheel in de klas te laten 
terechtkomen. 
 
 
 
Samenwerking sportschool Essink 
Recent zijn we een samenwerking aangegaan met Sportschool Essink uit Eindhoven. In april wil men 
een avond organiseren voor leden van de sportschool waarvan de opbrengst ten goede komt van 
onze school. Een voor de hand liggende link is natuurlijk dat we de opbrengsten gaan inzetten voor 
de aanschaf van gymmaterialen waarvan al onze leerlingen kunnen profiteren. Een mooi initiatief 
waarvan onze leerlingen nu en in te toekomst de vruchten van zullen plukken. 
 
 
 
Aktie'68 

 Voor de deur van onze school staat een grote groene kledingbak van Aktie ’68. Door in deze 
bak kleding in te zamelen kan bijgedragen worden aan de zaken die we voor de leerlingen 
organiseren vanuit de ouderbijdrage (feesten, excursies en dergelijke).  Mocht u dus thuis oude 
kleding weg willen gaan doen dan houden we deze (permanente) actie van harte aanbevolen! 

 Monique Caris, medewerkster van onze school, heeft in het verleden veel vrijwilligerswerk gedaan 
voor Aktie ’68. Zij neemt daar nu afscheid van. De stichting wil haar bedanken door de leerlingen 
van het een uitje aan te bieden. We zijn voornemens dit op 25 juni a.s. te realiseren. Een heel 
mooi en groot gebaar waar we natuurlijk heel blij mee zijn. De komende tijd zal het een en ander 
verder georganiseerd en gecommuniceerd worden. 
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Bring Your Own Device  
 
Het onderwijs in Nederland digitaliseert in toenemende mate. De ontwikkelingen gaan razendsnel en 
de mogelijkheden voor onze leerlingen nemen daarmee toe. Als school willen we, mét en vóór onze 
leerlingen, graag mee in deze ontwikkelingen. Met name in het vmbo zien we daarvoor goede 
mogelijkheden.  
 
Het is daarbij nodig dat leerlingen een eigen laptop hebben die zij zowel op school als thuis kunnen 
inzetten. In het reguliere voortgezet onderwijs wordt dit "Bring Your Own Device" (BYOD) genoemd.  
Bij BYOD zorgt een leerling (met zijn ouders) zelf voor een laptop die zeker voldoet aan de 
minimumeisen om deel te kunnen nemen aan het onderwijs. Vervolgens kan de leerling deze laptop 
overal gebruiken. 
 
In schooljaar 2019-2020 gaan wij BYOD in ons vmbo aanbieden en invoeren. We hechten eraan te 
zeggen dat het gaat om vrijwillige deelname én dat het een samenspel is tussen thuis en school om 
de mogelijkheden van onze leerlingen te vergroten. We denken met BYOD een mooie stap te zetten 
voor leerlingen in de huidige tijd. 
 
Binnenkort ontvangen ouders van leerlingen in het VMBO meer informatie over dit voornemen in de 
hoop dat we hier samen vorm aan kunnen gaan geven. 
 
 

Afscheid medewerker 
Monique van de Kamp, medewerkster van het SO, start op 1 april a.s. in een nieuwe baan. 
Wij danken Monique voor haar grote inzet voor onze leerlingen en wensen haar heel veel plezier en 
geluk toe bij deze nieuwe uitdaging. 

 

School open tijdens staking onderwijs 
Op 15 maart 2019 is er een grote landelijke staking in het onderwijs. Onze school doet hieraan niet 
mee en is dus gewoon open. 
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De Nationale Voorleesdagen 
 
Van 25 januari tot 2 februari vonden de Nationale voorleesdagen plaats op onze school. 
Twee “oma’s” kwamen voorlezen uit het boek dat dit jaar centraal staat: 
 
EEN HUIS VOOR HARRY 
 
Onze leerlingen hebben genoten van het verhaal van Harry de poes die, doordat hij was gaan spelen 
met Vera de vlinder, zijn huis was kwijtgeraakt. 
Bij het zoeken naar zijn huis komt hij allerlei soorten huizen tegen. 
Sommige huizen zijn groot, andere weer klein, sommige huizen moet je hoog zoeken, andere huizen 
zitten helemaal onder de grond! 
Gelukkig loopt het verhaal goed af want Harry vindt, met hulp, zijn huis weer terug.  
 
Zoals u waarschijnlijk allang weet is het voorlezen aan kinderen erg belangrijk. Het prikkelt hun 
fantasie, het ontwikkelt hun taalgevoel, het vergroot de woordenschat en hun tekstbegrip. Dit zijn 
allemaal belangrijke vaardigheden voor een succesvolle schoolcarrière.  
Maar het allerbelangrijkste is dat kinderen ontzettend veel plezier beleven aan voorlezen! 
Daarom schenken wij er hier, op onze school, altijd veel aandacht aan. 
 
 
Wilt u nog een boek aanschaffen voor u kind(-eren)? 
Dit is de prentenboeken top 10 van dit jaar: 

 Een huis voor Harry 

 Gulzige geit 

 Plasman 

 Als ik een dinosaurus had 

 Heb jij misschien olifant gezien? 

 Waar is beer? 

 Dino’s bestaan niet 

 Ossip en de onverwachte reis 

 Panda wil een vriendje 

 De kale boom 

 

Uiteraard zijn er nog heel veel andere mooie boeken te koop. 
 
 
Voorlezen? Zeker doen! 
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Van de afdeling Bewegingsonderwijs 
 

 
Tafeltennis clinic 
In opdracht van Eindhoven Sport van de Gemeente Eindhoven heeft MJ Tafeltennis op 18 januari 
diverse tafeltennisclinics georganiseerd tijdens de gymlessen. De leerlingen maakten kennis met de 
tafeltennissport en konden onder professionele begeleiding hun vaardigheden op dit gebied 
verbeteren. Tijdens de clinics zijn onderdelen van het programma Table Stars van de Nederlandse 
Tafeltennis Bond (NTTB) gebruikt. Het was een superleuke en gezellige dag! 

Kijk voor meer informatie ook maar eens op www.nttb.nl/table-stars, opwww.eindhovensport.nl, en op 
https://mjtafeltennis.nl/ 
 
 
Hockeytoernooi 
Op dinsdag 29 januari jongstleden heeft de school weer deelgenomen aan het hockeytoernooi in  
Den Bosch. Dit jaar zijn we met vier teams die kant op gegaan, twee SO teams en twee VSO teams. 
De wedstrijden die gespeeld zijn waren tegen teams van Den Bosch en Tilburg. Het was een hele 
leuke dag en een VSO team heeft zelfs een beker mee naar huis mogen nemen. 
 

 
 
 

 
Sneeuwpret 
Aangezien het een dag heel erg gesneeuwd heeft, hebben we ervoor gekozen om de laatste gymles 
van de dag naar buiten te gaan om in de sneeuw te gymmen. Een aantal klassen zijn hierbij 
aangesloten en er ontstond een heel groot sneeuwballen gevecht! 
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Sportweek Libra R&A 
Op maandag 18, dinsdag 19 en donderdag 21 februari jl. organiseerde Libra R&A allerlei leuke  
sportclinics zoals (rolstoel)tennis, crossfit, schaatsen, boccia, voetbal, yoga en nog veel meer. Er was 
voor ieder wat wils. Onze leerlingen mochten tijdens de gymlessen ook aan deze clinics deelnemen. 
Met veel enthousiasme hebben de leerlingen mee gesport. 

 

 
 
Kickboksen 
Afgelopen periode hebben een aantal VSO-leerlingen gekozen voor 
kickboksles tijdens de gym. Onder leiding van Jernildo, een 
kickbokstrainer van Sportvision hebben de leerlingen fanatiek geoefend 
op onder andere een goede linkse stoot, rechtse stoot en het voetenwerk. 
Het zijn leerzame en uitdagende lessen geweest. Jernildo, bedankt!     
 

 
 

  
Rood-Wit Special Talents Team 
Koen, leerling uit onze bovenbouw, is bezig met het opzetten van een Special Talents Team bij 
voetbalvereniging Rood-Wit Veldhoven. Dit is een team voor jonge voetballers (vanaf 7 jaar) die 
vanwege een beperking net niet mee kunnen doen met het reguliere team, maar die te goed zijn voor 
het G-team.  
Een mooi stukje daarover stond een paar weken geleden al in de krant, zie foto hieronder. 
 
Zijn  broertje is daar zo enthousiast van geworden dat hij Rood-Wit zover heeft gekregen om dit 
mooie initiatief ook voor de jongere voetballertjes te starten. Rood-Wit gaat dus ook starten met een 
team voetballers jonger dan 11 jaar!  
 
Wil je ook meedoen? Vanaf dinsdag 2 april wordt er wekelijks getraind van 18.00 tot 19.00 uur. Je 
mag eerst 3 proeflessen meedoen. Is vervoer een probleem? Er zijn diverse ouders die hebben 
aangegeven dat het mogelijk is om mee te rijden. Ben je enthousiast geworden of wil je meer 

informatie? Stuur dan een mailtje naar aanmelden@roodwitv.nl o.v.v. Special Talents of kijk op 

www.roodwitv.nl. 
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Branchegerichte cursussen 
 
Binnen SSOE worden verschillende branchegerichte cursussen aan leerlingen aangeboden; een van 
deze cursussen is ‘wat doe jij in de winkel?’ Hier wordt de leerling opgeleid om stage te lopen in een 
winkel met alle daarbij horende werkzaamheden, zoals: artikelpresentatie bijhouden, het ontvangen 
van artikelen, het contact met klanten, afval en emballage verwerken en verscheidene 
schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Op 31 januari jl. hebben vijf leerlingen in het kader van deze cursus een bezoek gebracht aan AH XL 
in Winkelcentrum Woensel, waar zij de hele ochtend hebben meegewerkt. 
De vorige keer, in oktober 2018, zijn de leerlingen bezig geweest met de artikelpresentatie; het 
zogenaamde vakkenvullen. Deze ochtend lag de focus op het klantencontact. 
 
Eerst hebben we het werken achter de kassa bekeken, daarna mochten de  leerlingen kaas snijden,  
die ze dan om de beurt aan klanten mochten aanbieden.  Zomaar een klant aanspreken is soms 
lastig, maar onze leerlingen liepen doelgericht op de klanten af om hen de kaas aan te bieden, 
vertelden  welke kaas het was  en dat deze in de aanbieding was.  
 
We hebben verschillende, heel dure, schrobmachines bekeken die we helaas niet mochten proberen. 
Ook hebben we de werking van de emballageband gezien en als laatste de temperatuur van de 
verschillende koelvitrines gecontroleerd. Dit moet een aantal keren per dag gebeuren, om de kwaliteit 
van de producten te bewaken. 
 
Al met al was het een leerzame ochtend. We zijn blij dat Albert Heijn onze leerlingen de kans geeft 
om het werken in supermarkt te ervaren! 
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BSO SWZ 

 
Hallo Allemaal,          
                                                      
Vanuit SWZ bieden wij Buitenschoolse opvang op de Mytylschool. 
Je kunt ons vinden in de rode klas op de kleuterafdeling. 
Wij zijn geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00-17.45u en op 
woensdag van 12.45-16.30u. 
 
Daarnaast bieden wij BSO opvang op studiedagen van school en in de schoolvakanties. 
Bij de BSO komen kinderen van de Mytylschool in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. 
Na een dag hard werken op school, heb je bij de BSO tijd om gezellig met groepsgenoten te kletsen, 
spelen, knutselen, koken en andere dingen die je leuk vindt om te doen in je vrije tijd. Op 
woensdagmiddag kun je dansen bij een dansgroep van Step by Step of je kunt naar de Sportinstuif. 
Tijdens de vakantieopvang verblijven we op het Zonhove-terrein in Son. 
Vanuit de BSO maken we ook weleens leuke uitstapjes, bv naar de dierentuin, bioscoop of winkelen.  
Op het Zonhove-terrein valt ook genoeg te beleven. Er is een kinderboerderij, een restaurant, VITA-
ruimte en je kunt er heerlijk buiten spelen en wandelen. 
Zonhove ligt dichtbij het centrum van Son, waar we boodschappen kunnen doen voor een activiteit of 
een lekker ijsje eten. 
Als je je aan wilt melden voor de BSO heb je hiervoor een indicatie nodig, of je vraagt deze aan. 
Heb je verder nog vragen, of wil je een keertje komen kijken op de BSO, 
je bent altijd welkom! 
Groetjes Ilona, Ellen en Annemieke 
 

 
 
Voor Informatie:  
Bel: 088799-8617 of 
Mail: ilona.idsinga@swzzorg.nl / ellen.brand@swzzorg.nl  
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Berichten van PGL1-2-3  

 

Beste allemaal,  

We vonden het heel gezellig om wat leven in de klas te brengen, dus hadden we besloten om dieren 
te nemen. We hebben er over nagedacht en kwamen op het idee om vissen te nemen. Dus we 
hebben op een vrijdagmiddag rondgekeken met drie leerlingen in een vissenwinkel en we hebben 
een keuze gemaakt. We hebben voor guppy’s gekozen. We hebben er drie genomen; een 
lichtblauwe, donkerblauwe, en een oranje. We hebben er ook steentjes en plantjes in het aquarium 
gezet. Het geeft een hele vrolijke sfeer in de klas. 

We hebben de guppy’s ook namen 
gegeven; 

Ze heten;  
Donkerblauwe heet: Darky 
Lichtblauwe heet: Tipsy 
Oranje heet: Nemo  

Heeft iemand thuis nog een 

aquarium over die we erbij kunnen 

zetten?  

Met vriendelijke groet PGL1-2-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste allemaal, 
 
Iemand van de Mytylschool Eindhoven heeft een dood 
dier gevonden in het bos. Die heeft ze toen een nacht in 
de vriezer gedaan met veel plastic zakken eromheen. De 
volgende dag nam ze het mee naar school. Toen moest 
PGL1-2-3 kijken wat het voor dier was en daarna moesten 
we het dier begraven. Toen we eenmaal in de klas waren, 
moesten we op internet opzoeken wat voor dier het was. 
We gingen kijken bij Nederlandse bosdieren en toen 
kwamen we er achter dat het een bunzing was. 
  
We hebben het dier begraven omdat iemand van onze 
school schedels van dieren spaart. Dus we hebben het 
dier begraven om het dier over een tijdje weer op te 
graven voor de schedel. 
  
Vriendelijke groet, PGL1-2-3 
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