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In Vogelvlucht  
  Mededelingenblad   Mytylschool  Eindhoven     

 
  

Jaargang 33 Nummer 4 Juli  2020 

In dit nummer onder meer: 
-van de directie 
-protocol (v)so 
-aanpassing beroepsgericht programma vmbo 
-over de ouderbijdrage 
 

-reminder aangepaste lestijd op de laatste 

schooldag. Les tot 12.00 uur  
-typcursus 
-van de afdeling bewegingsonderwijs 
-lees-tip van de werkgroep ‘levend verlies’  

 

 

 

 

Van de directie 

 
Afsluiting van het jaar 
Aan het begin van een schooljaar heb je als school, als leerling en als ouder bepaalde verwachtingen 
van hoe een schooljaar eruit zal zien. 
Dit schooljaar liep het allemaal ineens heel anders op het moment dat de scholen dicht moesten en we 
thuisonderwijs gingen geven. 
Met enige trots en met veel respect voor de inzet van medewerkers, ouders en leerlingen kan ik zeggen 
dat dit over het algemeen al snel prima liep.  
Een school maak je samen. Dat is de afgelopen periode meer dan bevestigd.  
 
Ook toen de leerlingen weer naar school mochten liep het al snel weer als "vanouds" binnen de nieuwe 
regels die er zijn. 
De meesten waren thuis heel goed geïnstrueerd en namen meteen de juiste route van de bus naar de 
klas. 
We kunnen met z'n allen niet anders dan tevreden zijn over hoe we samen de school zo goed mogelijk 
hebben laten draaien; medewerkers, ouders en leerlingen.  
 
Mijn verwachting is dat we nog wel even rekening zullen moeten houden met de maatregelen. 
We houden dat natuurlijk heel goed in de gaten en zullen u informeren indien er zaken veranderen. 
 
Protocol (voortgezet)speciaal onderwijs 
Voor zowel leerlingen als ouders als medewerkers is het een wat vreemd schooljaar geweest met daar 
middenin een lange onderbreking van het onderwijs waarbij de leerlingen aanwezig waren op school. 
Vanaf het moment dat we weer naar school mochten gaan met z'n allen hadden we een protocol 
waaraan we ons moesten houden. Het betekende ineens een groot aantal veranderingen binnen de 
school. Het is bijzonder knap hoe hier mee omgegaan is.  
Met name onze leerlingen wil ik hierin nadrukkelijk benoemen. Stuk voor stuk hebben ze zich keurig aan 
de regels gehouden en zijn goed meegegaan met de veranderingen.  
Zo kwamen onze vso leerlingen keurig met mondkapje op uit de bus en wisten alle leerlingen de nieuwe 
routes naar de klas heel snel te vinden. De flexibiliteit van onze leerlingen bleek groot. 
Wat we ook hebben gezien is dat de zelfstandigheid van onze leerlingen deze tijd vergoot is.  
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Zeker 's morgens moesten de leerlingen die voorheen door ouders tot aan de klas gebracht werden, 
ineens veel meer echt zelf gaan doen. Ze hebben dat erg goed opgepakt en kwamen al snel als 
geroutineerde leerlingen de school binnen, hingen de jas op en gingen de klas in. 
Al met al zien we dat veranderen soms ook prima is.  
We gaan ervan uit dat het protocol ook komend schooljaar nog zal gelden.  
Zodra het protocol weer wordt ingetrokken evalueren we welke veranderingen we gaan behouden en 
welke niet. 
 
Aanpassing beroepsgericht programma vmbo 
Het aankomende schooljaar gaat het beroepsgerichte programma voor onze vmbo-ers veranderen. Het 

uitgangspunt is dat we onze leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen nog beter willen 

voorbereiden op hun uitstroom naar het middelbaar 

beroepsonderwijs. De theoretische vakken worden net 

als dit schooljaar afgesloten met een staatsexamen. Het 

beroepsgerichte programma gaan we op maat 

aanbieden, afhankelijk van het gekozen 

doorstroomprofiel van de leerling. In plaats van een 

certificaat voor de beroepsgerichte vakken gaan we 

werken met een loopbaandossier.  

Door in het loopbaandossier vast te leggen op welke 

wijze de leerling zich heeft voorbereid op zijn vervolgopleiding tonen we aan dat ze klaar zijn voor de 

volgende stap in hun onderwijs carrière. We leveren dus nog meer maatwerk aan onze leerlingen en 

daar zijn we erg trots op!  

 
Ouderbijdrage 
Vanwege het protocol rondom het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen we, zoals het zich nu laat 
aanzien, de komende tijd nog niet op kamp, excursie ed. 
Normaliter is er vanuit onze ouderbijdrage wel een bedrag als bijdrage hieraan gereserveerd. 
We zijn met de medezeggenschapsraad overeengekomen komend 
jaar rekening te gaan houden met het geldende protocol. 
 
Concreet; we gaan de vrijwillige ouderbijdrage voor  
1 jaar verlagen naar 20 euro. Van deze 20 euro organiseren we 
interne aangelegenheden als een nieuwjaarsreceptie, Sint, Kerst, 
Sportdag ed. 
Op die manier komen we tegemoet aan het geldende protocol. 
Het kan zijn dat het protocol gaat veranderen. De maatregelen 
veranderen/ versoepelen immers nog steeds. Als het zo is dat we 
bijvoorbeeld wel op kamp, excursie en dergelijke kunnen gaan  dan 
sturen we daarvoor rekeningen op maat aan de ouders van 
leerlingen die hiervan gebruik maken. Op die manier houden we 
deze mogelijkheid ook open.  
 
Als directeur van de school wil ik graag benadrukken dat een ouderbijdrage vrijwillig is. De 
ouderbijdrage is bedoeld voor extra's binnen een school waarvoor de overheid geen bijdrage levert. Het 
overheidsgeld wordt immers ingezet ten bate van het onderwijs. Ieder jaar inventariseren we hoeveel er 
bijgedragen is en verdelen dat over de extra activiteiten die we organiseren. We vullen dat aan met 
hetgeen we ophalen middels onze kledinginzameling. De gehele bijdrage komt zo meteen ten goede 
aan onze leerlingen, uw zoon of dochter. 
 

We gaan er voorlopig vanuit dat we deze verlaging 1 jaar 
doorvoeren. Komend jaar evalueren we dit met onze 
medezeggenschapsraad. 
 
 
Voor nu wens ik u een fijne en prettige vakantie toe!  
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Aangepaste lestijden laatste schooldag 

Op de laatste schooldag is er een gewijzigde eindtijd. De schooldag eindigt om 12.00 uur ‘s 

middags. Wij verzoeken u om dit aan de vervoerder van uw kind door te geven of zorg te dragen 

voor het (laten) ophalen van uw kind.  
 
 
Kledingcontainer 
De vakanties gaan weer beginnen. Veel van u gaan wellicht de grens over. 
Anderen besluiten thuis te blijven. 
Op regenachtige dagen zal er wellicht een zomerschoonmaak op de planning 
staan. 
 
En bij die schoonmaak komt de kledingkast vast aan bod. 
Als dat het geval is willen we u vragen oude kleding in een afgesloten zak te 
bewaren en meteen na de vakantie in de container voor de school te 
deponeren. Het bedrag dat wij ophalen leggen wij bij de ouderbijdrage 
waarvan we de extra, niet onderwijsgerelateerde, activiteiten organiseren. 
 
 
Typecursus 
In de huidige tijd is het steeds meer van belang dat kinderen/jongvolwassenen, naast het schrijven, 
leren typen. 
 

De computer en telefoon nemen een niet meer weg te denken 
plek in onze maatschappij in. Het gebruik van het toetsenbord 
daarmee ook.  
 
Het afgelopen jaar hebben we op school een succesvolle pilot 
gedraaid waarin we op woensdagmiddag een typcursus op 
maat hebben aangeboden. De school verzorgde de lessen na 
lestijd en de ouders haalden de leerlingen die deelnamen zelf 
uit school op na de lessen.  
 
We zijn momenteel aan het onderzoeken of dit aanbod ook 

voor komend schooljaar haalbaar is. We kunnen ons namelijk voorstellen dat er ouders zijn die dit graag 
voor zoon of dochter regelen. We starten daarbij dus met het inventariseren van de behoefte aan een 
dergelijke cursus. 
 
Begin komend schooljaar zullen we u gaan vragen aan te geven of u uw zoon of dochter deel wilt laten 
nemen aan een typecursus. De kosten zullen daarbij op €150,- per leerling komen te liggen. Na de 
behoeftepeiling kunnen wij goed inschatten of het aanbieden van een cursus haalbaar is en bepalen 
aan de hand daarvan of we kunnen starten.  
 
 
 
 
 
Geslaagd!  
Vorige week zijn leerlingen van groep E 
geslaagd voor het (theorie) verkeersexamen.  
Alle leerlingen van harte proficiat!   
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Van de werkgroep Levend Verlies en handicapbeleving 

De vakantie staat voor de deur en hopelijk bent u in de gelegenheid om ervan te genieten. Wellicht is er 

iets meer tijd om in de zon te zitten met een goed boek. Een aanrader is: ‘Ik kan er net niet bij’’ van 

Sander Verheijen. Hij heeft korte hoofdstukken van zijn leven als vader 

van een bijzondere tweeling, gebundeld tot een boek.  

Het geeft een beeld van de zorgen en de mijlpalen van zijn bijzondere 

tweeling. Waar hij en zijn gezin tegenaan lopen en wat ze hebben 

overwonnen.  

https://www.youtube.com/watch?v=N89FgHec0I0  

Ook namens ons een hele fijne vakantie gewenst.  

 
 
 
 

 
 
 
Hier een berichtje van de BSO.  
                                                                                                              

Hallo Allemaal, 
Het schooljaar zit er weer bijna op en dan is het zomervakantie.  
Na de vakantie verwelkomen we een paar nieuwe kinderen op de BSO 
en daar zijn we heel blij mee. Fijn dat jullie bij ons komen spelen. 
Door het Corona-virus hebben we helaas minder leuke dingen kunnen 
doen omdat we ons aan de regels moesten houden. Gelukkig mochten 
wij wel open blijven voor o.a. de kinderen van ouders in vitale beroepen. 
Later kwamen daar in eerste instantie de leerlingen van het SO bij en 
daarna ook de leerlingen van het VSO. We waren blij om de kinderen 
weer te zien en gezellig bezig te zijn op de BSO. Ondanks de 
omstandigheden hebben we fijn kunnen spelen, doen we spelletjes, boeken (voor)lezen en dansen bij 
de BSO op K3 muziek en maken we plezier. Tijdens deze warme dagen genieten we ook van een lekker 
ijsje op z’n tijd. In de zomervakantie zitten wij niet in ons eigen lokaal op school maar in een lokaal op 
het Zonhove-terrein. Daar gaan we er met de kinderen die naar de BSO komen weer leuke dagen van 
maken. 
We wensen iedereen een fijne vakantie toe, geniet ervan. 
Groetjes Ilona, Ellen en Annemieke.  
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N89FgHec0I0
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Van de afdeling bewegingsonderwijs 
 
Gymlessen in corona tijd 
Wat een bijzondere periode hebben we achter de rug. Ineens konden we geen gymlessen meer geven 
op school en werden alle activiteiten afgelast. Na enkele dagen thuis kwam al snel het idee om jullie 
vanuit thuis toch proberen in beweging te krijgen. Maar 
hoe? Dat is nog best lastig… hoe kan je nou een gymles 
aanbieden thuis? Na een aantal keer brainstormen waren 
we eruit… We hebben geprobeerd jullie in beweging te 
krijgen via beweeg challenges op YouTube en activiteiten 
via de mail. 
 
Gelukkig kregen we regelmatig mailtjes en filmpjes opgestuurd waarin jullie lieten zien dat jullie aan de 
slag waren gegaan met onze activiteiten of op andere manieren aan het bewegen waren gegaan. Super 
leuk! Voor ons een motivatie om door te gaan met de filmpjes want ook wij vonden het spannend om 
onszelf te filmen en op YouTube terug te zien. Maar nu zijn we gelukkig weer terug op school en kunnen 
we de gymlessen weer live aanbieden…   
 
Gymlessen afgelopen periode 
De afgelopen periode hebben we alleen maar buiten kunnen gymmen. Hier hebben we gelukkig veel 
mogelijkheden met het Cruyff Court en een mooi natuurgebied buiten de poort. Daar hebben we dan 
ook gretig gebruik van gemaakt. Hutten bouwen, fietsen en steppen, slagbal, trefbal, wie is de mol en 
atletiek, allerlei gymlessen die we hebben aangeboden. Met het VSO hebben we voornamelijk 
badminton en frisbee gespeeld (KanJam), omdat we daar nog de 1,5 meter afstand moeten bewaren 
onderling. Maar het was wel weer fijn om gewoon met jullie aan de slag te gaan! 
 
Hopelijk kunnen we na de vakantie weer wat meer en krijgen we weer wat meer mogelijkheden. Wij 
gaan in ieder geval eerst lekker van de vakantie genieten.    
 
Wist je dat… 

 meneer Jurriaan, meneer Ruud, juffrouw Marly, juffrouw Monique en juffrouw Rachelle volgend 
schooljaar bij het bewegingsonderwijs team werken. 

 we onze stagiaire Joyce volgend jaar niet meer terug zien. Zij is afgestudeerd en gaat nu zelf 

aan de slag als docent bewegingsonderwijs in Breda.  

 We volgend jaar weer een nieuwe LIO-stagiaire hebben, Daniëlle. Zij gaat volgend jaar haar 

eindstage bij ons lopen.  

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en zonnige vakantie !! 
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De eerste schooldag in schooljaar 2020-2021 is op maandag 24 augustus 2020. De lessen starten om 08.45 uur.  

 

Vakanties/ vrije dagen SO en VSO  van tot en met 

Herfstvakantie maandag  19 oktober 2020 vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie maandag 21 december 2020 vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie maandag 15 februari 2021 vrijdag 19 februari 2021 

Goede Vrijdag vrijdag 2 april 2021 

Tweede Paasdag maandag 5 april 2021 

Koningsdag dinsdag 27 april 2021 

Meivakantie (incl. Hemelvaart) maandag 3 mei 2021 vrijdag 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie maandag 26 juli 2021 vrijdag 3 september 2021 

LET OP:  

- Op vrijdag 18 december 2020 hebben de leerlingen tot 12.00 uur les.  

- De laatste schooldag op vrijdag 23 juli 2021 eindigt voor de leerlingen (m.u.v. de examenkandidaten) 

om 12.00 uur.  

 

De eerste schooldag in schooljaar 2021-2022 is op maandag 6 september 2021. De lessen starten om 08.45 uur.  

 

 

 

 

 

 

 

Schooltijden 

Dag SO VSO 

maandag 08.45-12.15 uur 
12.15-13.00 uur (lunchpauze) 
13.00-15.00 uur 

08.45-12.15 uur 
12.15-12.45 uur (lunchpauze) 
12.45-15.05 uur 

dinsdag 08.45-12.15 uur 
12.15-13.00 uur (lunchpauze) 
13.00-15.00 uur 

08.45-12.15 uur 
12.15-12.45 uur (lunchpauze) 
12.45-15.05 uur 

woensdag 08.45-12.45 uur 08.45-12.45 uur 

donderdag 08.45-12.15 uur 
12.15-13.00 uur (lunchpauze) 
13.00-15.00 uur 

08.45-12.15 uur 
12.15-12.45 uur (lunchpauze) 
12.45-15.05 uur 

vrijdag 08.45-12.15 uur 
12.15-13.00 uur (lunchpauze) 
13.00-15.00 uur 

08.45-12.15 uur 
12.15-12.45 uur (lunchpauze) 
12.45-15.05 uur 

 

Studiedagen 2020-2021 

SO VSO 

dinsdag 22 september 2020  

donderdag 5 november 2020 donderdag 5 november 2020 

maandag 7 december 2020  

woensdag 20 januari 2021 woensdag 20 januari 2021 

dinsdag 9 maart 2021  

vrijdag 16 april 2021 vrijdag 16 april 2021 

vrijdag 4 juni 2021  

Vakanties en vrije dagen 2020-2021 
                                                                                                 (v2.1,19-3-2020) 

 


