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Van de directie 
 
Einde schooljaar 

Wat hebben we er een vreemd schooljaar opzitten met z'n allen! 

Een schooljaar vol wisselende maatregelen rondom COVID-19. 

Een schooljaar ook waarin van iedereen een uiterst flexibele houding gevraagd werd. 

En die hebben we ook gezien. 

Onze leerlingen zijn daarvan een mooi voorbeeld. 

Wat hebben zij zich steeds weer aangepast aan de veranderingen die de maatregelen met zich 

meebrachten.  

Afstand houden, thuis leren, op school leren, apart spelen, andere ingang in de school, de handen suf 

wassen, soms een mondneusmasker dragen en ga zo maar door.  

Een groot compliment voor onze leerlingen is dan ook zeker op z'n plek.  

Eenzelfde compliment en dank wil ik bij deze uitspreken naar alle ouders. 

We hebben gezien welke inspanningen u hebt gedaan om alle leerlingen, tijdens uw eigen thuiswerken, 

toch de schooldag te kunnen laten volgen. 

Uit ervaring weten ook wij dat het steeds zoeken is naar tijd en ruimte en het vinden van een goeie 

werk/privé balans in een tijd als dit. 

Onze medewerkers verdienen dan ook eenzelfde dankwoord en compliment. De flexibiliteit en inzet die 

wij hebben mogen zien is werkelijk ongekend geweest.  

 

Met het wisselen van alle maatregelen kwam 

ook het steeds weer nemen van besluiten. 

Dat doen we op school op veel gebieden in 

goed overleg met onze MR. 

Aangezien de maatregelen in heel 

Nederland, en onze school is daarop geen 

uitzondering, wisselende meningen 

opleverden is dat een taak die zorgvuldig 

uitgevoerd moet worden.  
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Het is heel fijn geweest om in goed overleg met onze MR tot de besluiten te komen die pasten bij de 

huidige situatie.  

We hopen volgend jaar weer vooral "gewone" MR zaken te kunnen bespreken, maar danken onze MR 

voor het meedenken, de vele extra overleggen en de steun van dit jaar. 

 

En tenslotte Maatzorg Brabant; in zo'n beetje de moeilijkste tijd om een nieuw bedrijf te starten hebben 

zij het toch voor elkaar gekregen een bedrijf te starten dat de zorg op onze school kan leveren. 

Aangezien niet alle gemeenten de wetgeving goed kenden bleek dat steeds een weg van één stap 

vooruit en soms een stap terug. Nu zijn ze zover dat de meeste gemeenten een contract met Maatzorg 

afgesloten hebben en het bedrijf verder ontwikkeld kan worden. Onze leerlingen hebben dat ook nodig; 

zeker in een tijd dat zorgaanbieders niet voor het oprapen liggen. Dank dus voor alle inspanningen! 

 

Met deze voorgaande woorden sluiten wij het schooljaar af.  

We wensen u met uw gezin een hele fijne vakantie en hopen u na de vakantie weer te mogen 

ontmoeten. 

 

Het Nationaal Programma Onderwijs 

U heeft het wellicht al een aantal keer in de krant zien staan: het nationaal programma onderwijs (npo). 

In het kort komt het erop neer dat onze regering extra geld heeft uitgetrokken om eventuele 

achterstanden opgelopen in Coronatijd weg te werken.  

 

Iedere school heeft een scan moeten maken van de opbrengsten en een plan hoe het 

geld in te zetten. 

De scan hebben we gemaakt met de informatie die we halen uit reeds gevoerde 

oudergesprekken, methodetoetsen, citotoetsen, observaties en gesprekken binnen de 

school. Dat doen we ieder jaar om zo steeds goed in beeld te hebben wat onze leerlingen kunnen of nog 

moeten leren. 

 

Naar aanleiding van deze scan hebben we een aantal voorstellen gedaan aan onze mr 

hoe eventuele achterstanden weg te werken. Dat hebben we gedaan op basis van een 

menukaart die de overheid beschikbaar heeft gesteld aan scholen waarop mogelijkheden 

staan die zich in de praktijk al bewezen hebben. 

 

Een belangrijke mogelijkheid die wij aangrijpen is het inzetten van een plustaak volgend 

jaar. Die taak wordt door verschillende leerkrachten uitgevoerd en houdt in dat we de 

mogelijkheid gecreëerd hebben om af en toe individueel en af en toe met kleinere 

groepjes te werken binnen de school.  

Goed om hierbij in gedachten te houden is dat het npo voor twee jaar zal gaan gelden. De 

mogelijkheden die we nu dus krijgen zullen niet structureel zijn.  

Daarnaast is het goed om te weten dat de overheid gaandeweg het proces nog zaken toevoegt aan het 

npo en er dus nog zaken kunnen veranderen. Daarvan houden we u uiteraard op de hoogte. 
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Leerlingen behalen certificaat ‘wat doe jij in de winkel’ 
 
Op 15 juli deden vijf leerlingen van Taalbrugcollege en  drie leerlingen van Mytylschool examen voor de 
branchegerichte cursus ‘Wat doe jij in de winkel?’.   
De leerlingen hebben zich gedurende ongeveer 20 weken voorbereid op het leren van  assisterende 
werkzaamheden in een winkel, zoals het onderhouden van de artikelpresentatie (FIFO vullen, 
spiegelen), het controleren van ontvangen artikelen, klantencontact, afvalscheiding , diverse 
schoonmaakwerkzaamheden enzovoorts.  
Alle acht leerlingen hebben hun certificaat in ontvangst mogen nemen van dhr. Frans Janson, 
examinator van KPC.  

 Gefeliciteerd!

 

 

Proeve van Bekwaamheid ‘Bijzondere keuken’ 

Het afgelopen schooljaar hebben 2 leerlingen van vmbo 3 en 3 leerlingen van de pgl bb heel erg hard 

gewerkt om het certificaat ‘Keuken’ en ‘Bijzondere Keuken’ te halen. De leerlingen moesten binnen een 

bepaalde tijd een 3 gangen lunch maken voor een gast die zij hadden uitgenodigd. Er werd niet alleen 

lekker gekookt, maar de tafels moesten ze mooi dekken en de leerlingen moesten hun gerechten op de 

juiste manier serveren. Ondanks veel lesuitval door Corona hebben alle leerlingen op dinsdag 13 juli hun 

Proeve van Bekwaamheid ‘Bijzondere Keuken’ allemaal gehaald. Knap gedaan hoor! 
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Donatie voor onze school!  

 

Afgelopen maart kwam Dragan Thijssens 

van stichting "Als we er voor gaan" op 

school om te praten over zijn ideeën met 

zijn stichting. 

 

Hij wilde graag iets voor Mytylschool 

Eindhoven doen. Nu resulteert dat in een 

gigantisch benefietevenement waarbij wij 

8500,- hebben mogen ontvangen voor een 

mooie rolstoelschommel. Wat een 

schitterend resultaat voor onze leerlingen!  

 

Kijk voor meer informatie op  

https://www.als-we-er-voor-gaan.nl/ 

 

 
 
Berichtje van de BSO 

 

Hallo Allemaal, hier een berichtje van de BSO.  

Het schooljaar zit er weer op en is het zomervakantie.  

We hebben een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen  waar we heel blij 

mee zijn en we wensen ze dan ook veel speelplezier op de BSO. 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een paar kinderen die 

elders beter op hun plek zitten of die de Mytylschool gaan verlaten voor hun 

vervolgstudie. We wensen ze heel veel succes en veel plezier op de nieuwe 

school of opvang. 

Ook hebben we op dinsdag, woensdag en donderdag een vrijwilliger wat we 

erg fijn vinden, extra handjes om iets leuks met de kinderen te doen. 

In de zomervakantie zitten wij niet in ons eigen lokaal op school maar in een lokaal van de Emiliusschool 

in Son en daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de faciliteiten die SWZ op het Zonhove terrein te 

bieden heeft..  Daar gaan we er met de kinderen die naar de BSO komen weer leuke dagen van maken. 

We hebben iedere week een vakantieland waarbij we iets lekkers maken, doen of iets knutselen/ kleuren 

wat met dat land te maken heeft 

Kortom we gaan er leuke weken van maken. 

We wensen iedereen een fijne vakantie toe, geniet ervan. 

Groetjes, Annemieke en Ilona 
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Van de afdeling bewegingsonderwijs…… 
 
Alweer hebben we een bijzonder jaar achter de rug. Gelukkig hebben we toch veel kunnen doen en in 
de laatste periode zelfs af en toe in de gymzaal. We hopen allemaal dat we volgend schooljaar weer 
eens een heel gewoon jaar hebben met wat minder corona gerelateerde regels en afspraken en alles 
kunnen doen die we zo graag willen doen tijdens de gym- en zwemlessen.  
 
Gymlessen afgelopen periode 

De afgelopen periode hebben we weer veel 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 allerlei gymlessen die we 
hebben aangeboden. Met het VSO hebben we streffball, softbal gespeeld en zijn we ook met de 
walkietalkies in het buiten gebeid aan de slag gegaan. Maar het was wel weer fijn om gewoon met jullie 
aan de slag te gaan! 
Ook hebben we voor het VSO het jaar leuk en mooi kunnen afsluiten met een sportdag bij OpNoord. Het 
weer was heerlijk en we hebben er allemaal van genoten.  
 
Wist je dat… 

 Meneer Jurriaan, meneer Ruud, juffrouw Marly, juffrouw Monique en juffrouw Anneke volgend 

schooljaar bij het bewegingsonderwijs team werken. 

 Juffrouw Rachelle wel op school blijft werken maar niet meer in ons BOW team. Rachelle 

hartstikke bedankt voor je inzet en succes op je nieuwe werkplek.  

 Dat we dat we ook 2 nieuwe juffen erbij hebben. Juffrouw Anouk en juffrouw Willemijn. Fijn 

Anouk en Willemijn en welkom in ons team. 

 We onze stagiaire Daniëlle volgend jaar niet meer terug zien. 

 

 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en zonnige vakantie !! 
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