
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste allemaal, 

Edwin en ik hebben bij wisselende onderwer-
pen de pen genomen en er een stukje over 
geschreven. Misschien ontdekt u aan de 
schrijfstijl wie van ons wanneer ‘aan het woord’ 
is, misschien ook niet. 
 
Zwembad: 
Over het zwembad hebben 
we u al meerdere keren 
geïnformeerd. Wat een 
enorme pech. Onlangs 
vroeg een ouder of we ge-
durende het jaar geen of 
niet genoeg onderhoud 
plegen en dat de huidige problemen misschien 
daardoor komen. U kunt er van verzekerd zijn 
dat geen enkel gedeelte van ons gebouw               
zoveel dagelijks, wekelijks, maandelijks jaarlijks 
en preventief onderhoud vraagt en krijgt als 
juist ons zwembad. We hanteren een uitge-
breid jaarplan voor het waterbeheer, zowel 
drinkwater als zwemwater, maar ook de techni-
sche installatie vraagt wekelijks onze aandacht.  
De huidige stand van zaken is dat de vervan-
ging van de filters en de bijbehorende aanpas-
singen voor het grootste gedeelte klaar is. We 
hopen weer proef te gaan draaien tijdens de 
‘meivakantie’. Als alles weer functioneert moet 
als laatste de waterkwaliteit aandacht krijgen. 
Van zowel het zwemwater als het tapwater 
(kranen en douches) worden monsters                          
genomen en nadat we groen licht hebben van 
het Waterlab kan het zwemmen weer hervat 
gaan worden.                                                                                
We zetten alles op alles om aansluitend aan   
de vakantie het zwembad weer in bedrijf te 
hebben, maar er zijn geen garanties.                          
Wordt vervolgd dus…..   

A P R I L  2 0 1 9  

Van de directie 

N I E U W S B R I E F  

Studenten in de klas:                                                      
Onlangs waren een aantal studenten van het 
Summa Collega van de Opleiding Zorg en Wel-
zijn bij ons op bezoek ter oriëntatie. Ze zijn in 
opleiding tot onderwijsassistent en ze wilden 
eens dag ‘meesnuffelen’ om te zien wat het op 
de Emiliusschool betekent om assistent te zijn. 
Binnenkort krijgen we ook een aantal studenten 
van de Pabo op bezoek. Hun bedoeling is   
soortgelijk. Ze willen kennismaken met het      
leraarschap op de Emiliusschool.                                                
Ze zijn van harte welkom. 
De Emiliusschool werkt mee aan stage vragen 
indien het gaat om een functie die op de                     
Emiliusschool voor komt. Enerzijds heeft dat te 
maken met de gevraagde begeleiding bij een 
stage, maar anderzijds proberen we door dat 
uitgangspunt het aantal stage-aanvragen ook 
wat te beteugelen. 
 
Zorg onder schooltijd / motie over EMB                    
leerlingen. 
Het begint er steeds meer op te lijken dat onze 
ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) echt 
van plan zijn om de zorg onder schooltijd goed, 
eenvoudig en efficiënt te regelen. Het is de be-
doeling dat wetgeving daartoe al rond de zo-
mervakantie wordt gemaakt en dat door tijdelij-
ke maatregelen alvast gehandeld kan worden 
en niet gewacht hoeft te worden op zo’n wetge-
vingstraject. Onlangs werd over dit onderwerp in 
de Tweede Kamer een motie aangenomen die 
door alle politieke partijen werd ondersteund. 
Dat is goed nieuws. 
 

Nieuwbouw Zonhove: 
Heeft u al gehoord van de plannen om het ge-
hele Zonhove terrein opnieuw in te richten?                    
Het gaat gebeuren. In een aantal fasen zal de 
komende 5  jaren gesloopt en weer gebouwd 
worden. De voorbereidingen zijn al ver gevor-
derd, er wordt al met de architect gesproken. 
Landschappelijk ruim ingericht, overzichtelijk, 
met mooie ruime woningen voor de bewoners 
en ook goede huisvesting voor de behandelaars 
en overig personeel. Via Social Schools en  
onze website hebben we hier al aandacht aan 
besteed. Maar wist u ook dat u in de Tref u een 
permanente en actueel ingerichte inspiratiehoek 
vindt? Ook is er een prachtig boekwerkje be-
schikbaar dat u in gedachten meeneemt in                      
de bouwplannen. Dit leesboekje kunt u ook                     
op school krijgen, loop dan even binnen op                     
de administratie. 
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Zonnepanelen- en ledverlichting 

Wij gaan onze eigen stroom opwekken! 
Trots kunnen we jullie vertellen dat wij gaan verduurzamen met zonnepanelen en ledverlichting! In de meivakantie installeert 
Slim Opgewekt zonnepanelen op ons dak. Om een gemiddeld huis van stroom te voorzien heb je ca. 12 zonnepanelen nodig, 
wij krijgen maar liefst 538 panelen! 
 

Ledverlichting 
We willen ook bewuster omgaan met ons energieverbruik en stroom besparen. Daarom krijgen we ledverlichting. Door de 
ledverlichting en zonnepanelen besparen we elk jaar 181.000 kWh grijze stroom. Dit komt jaarlijks neer op meer dan 100.000 
kg minder CO2-uitstoot in de lucht. Als we niet zouden verduurzamen, maar wel deze uitstoot wilden compenseren, hadden 
we meer dan 5000 volwassen eiken moeten planten. Straks kunnen we live zien hoeveel energie we opwekken door een 
energiescherm dat in de school komt te hangen.  

AVG audit: 
Onaangekondigd is op maandag  8 april een audit op onze school uitgevoerd door 
onze externe Functionaris Gegevensbescherming. We kregen veel complimenten. 
Niet alleen het ‘papierwerk’ was op orde, maar vooral ook binnen alle klassen heb-
ben de collega’s goede oplossingen weten te bedenken om ‘AVG-proof’ te worden. 
Er zijn ook gesprekjes gevoerd met een aantal collega’s en de rode draad van die 
gesprekjes was dat iedereen goed geïnformeerd is en daar ook naar handelt. En 
dat laatste is heel goed nieuws, want papier is geduldig. Maar als blijkt dat zo’n 100 
collega’s op een eenduidige manier met de AVG omgaan, dan hebben we echt een 
grote slag geslagen. Wat ons betreft een dik compliment aan alle Emilianen. 
 
Een belangrijk onderdeel van het AVG-proof raken was het beveiligen van onze 
privacy gevoelige leerling gegevens. Allereerst werd een matrix opgesteld waarin per functie is vastgelegd wie tot welke           
gegevens wel of geen toegang heeft. Dat was een ingewikkeld proces waar we goed zijn uitgekomen. Vervolgens zijn en 
worden de leerling gegevens in de cloud geplaatst en vindt er per klas een implementatie onder begeleiding plaats.                      
Die implementatie is nog gaande maar is voor de zomervakantie afgerond. 
Vanzelfsprekend zijn er behalve de privacy rondom leerling gegevens nog veel meer onderwerpen aan de orde geweest. Het 
is de bedoeling dat als laatste onderdeel van de AVG ontwikkeling binnen onze school er een klein overzicht komt van alle 
afspraken die er zijn en nog worden gemaakt. Dat overzicht komt voor u beschikbaar op onze website. Daar is nog wel wat 
geduld voor benodigd. Later meer dus. 

Bezoek CNV voorzitter: 
Op vrijdag 5 april was mevrouw Loek Schueler op onze school te gast. Ze vond het een inspirerende leeromgeving. Ze was 
nog nooit op dit soort school geweest, maar vindt dat, als ze alle leraren wil vertegenwoordigen, ze ook ons type onderwijs 
moet leren kennen. We hebben haar goed op weg kunnen helpen daarmee. 
 
Nieuw lid RvT Emiliusschool: 
De vacature die ontstaan is in onze Raad van Toezicht na het vertrek van Dick Zumker is weer opgevuld. Dick ‘moest’ de 
raad verlaten omdat hij de maximale zittingsduur (tegenwoordig 2 termijnen van 4 jaar) bereikt had. Eigenlijk was er sprake 
van een dubbele vacature omdat Dick ook de voorzittersrol vervulde. Een van de andere leden, mevrouw Judith Keizer heeft 
de voorzittershamer ter hand genomen en na een openbare benoemingsprocedure waaraan ook een vertegenwoordiger van 
de MR deelnam, is mevrouw Mathelijne Smits benoemd als nieuw lid. Mathelijne is bestuurder binnen de  kinderopvang.                             
We verwelkomen haar betrokkenheid bij onze school van harte en verheugen ons op een constructieve samenwerking.                   

Van de directie 



 

  

 P A G I N A  3  Bocciatoernooi in Venlo 

 

 

Op maandag 4 februari hadden we weer het jaarlijkse Bocciatoernooi georganiseerd door                  
Mytylschool Venlo. Dit keer gingen klas AB5 en BC6 mee. Om iedereen te kunnen vervoeren, 
hadden we een taxibusje besteld en zouden we zelf met wat auto’s rijden. Maar wat een ver-
rassing, er kwam een hele touringcar omdat de busjes allemaal al onderweg waren.                               
Eigenlijk zouden er nog een paar leerlingen op school blijven, maar er waren plekken over in 
deze grote bus….dus gingen we gezellig met z’n allen. Dit was al een feest op zich.                                                                                       
In Venlo hebben we heel wat wedstrijdjes gespeeld tegen leerlingen van de mytylschool uit 
Venlo en de mytylschool uit Valkenburg.                                                                                                               
Iedereen had aan het eind een mooie medaille verdiend.                                                                                                                                                           
En weer gingen we met de twee klassen in de bus terug naar Son. Het was een leuk en sportief 
dagje uit. Venlo….tot volgend jaar!! 

 

Hallo allemaal                                  

Dinsdag 2 april hebben we een dans optreden gedaan voor de hele school. 

Het was in de groten gymzaal. 

Er kwamen heel veel mensen kijken. 

Het was een leuken ervaring. En iedereen vond het heel leuk. 

Dansles op school 

Wij deden de dans op 

het nummer sexy als ik 

dans van Nielson. 

We hadden allemaal een 

pet op en een zonnebril 

op en een spijkerjas aan. 

Groetjes AB5 



 

De medezeggenschapsraad 
Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. In de wet 
staan de formele rechten en plichten beschreven.  Aan de leden om deze rechten goed in de                  
praktijk te brengen. De medezeggenschapsraad (MR) op de Emiliusschool wil een bijdrage                           
leveren aan een goede leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers van de school.  
 
Wie? 
Een mooie missie om uit te voeren. Dit doen we op dit moment met: Constant Govaard (vader van 
Rick), Mark Linssen (vader van Declan), Peter de Klerk (vader van Anne),  Angelique Heesakkers 
(leerkracht), Anke Derks van de Ven (klassenassistente) en Suzan Cuijpers (leerkracht)  
 
Wat? 
Op de site staat beschreven wat de MR doet. Hier is ook het werkplan te vinden. Hierin staan o.a. 
de missie, de visie en de doelen in beschreven. Wij vinden het belangrijk om hier bewust mee om 
te gaan https://www.emiliusschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad/ 
 
Hoe? 
De MR komt periodiek op school bijeen om bestaand beleid en voorgenomen nieuw beleid te     
bespreken en waar nodig te voorzien van advies of instemming. Zo staan we steeds met beide 
benen in de actualiteit. 
Enkele voorbeelden van beleid zijn: schoolplan, schoolgids, functiebouwwerk, samenwerkings-
overeenkomst met SWZ locatie Zonhove en het normjaartaakbesluit. Jaarlijks worden ook                     
begroting, jaarverslag en jaarrekening, het formatieplan en het vakantierooster van de Emilius-
school ter instemming of ter advisering aan de MR voorgelegd. De MR geeft daarmee zekerheid 
van toetsing van nieuwe beleidsstukken en controle op uitgezet beleid. 
 
Pro actief 
De MR heeft initiatiefrecht. Dat wil zeggen dat de MR bij directeur/bestuurder John van Dijen                     
zaken ter sprake kan brengen en hem tevens van advies kan voorzien. De MR kan dus een                      
initiatiefrijke rol vervullen, bijvoorbeeld door voorstellen te doen die kunnen leiden tot nieuw-                             
of aangepast beleid. 
 
De regio 
De Emiliusschool staat niet op zichzelf, maar heeft te maken allerlei ontwikkelingen en regelge-
ving. Doordat onze kinderen uit een hele grote regio komen, hebben we ook te maken met diverse 
samenwerkingsverbanden. We maken actief deel uit van het OPR Helmond– Peelland en worden 
op de hoogte gehouden van zaken die spelen bij het OPR Eindhoven.                                                           
OPR staat voor Ondersteuningsplanraad, een speciale medezeggenschapsraad met daarin een 
vertegenwoordiging van scholen die deel uit maken van het Regionaal samenwerkingsverband.  
 
Voor U 
Via de MR kunt u mede invloed uitoefenen op beleidsbeslissingen* en de 
MR kan voor u als spreekbuis dienen naar de directie/bestuurder. 
*Bij voorstellen van uw kant wordt per keer bekeken of het een                         
onderwerp is waar de MR mee aan de slag kan en/of moet. 
Contact: Ons e-mail adres: mr@emiliusschool.nl 
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Op dinsdagavond 19 april had het Team Autisme van 
de Emiliusschool een informatieavond georganiseerd 
voor de ouders van kinderen met autisme. We heb-
ben de ouders eerder al gevraagd welk onderwerp zij 
graag willen bespreken en de keuze is gevallen op 
het onderwerp: “Moeilijk verstaanbaar gedrag”. 
 
Saskia Sliepenbeek is werkzaam bij het Autisme 
Steunpunt en we vragen haar al jaren om deze            
avond informatief te verzorgen. Zij heeft ons verteld 
wat moeilijk verstaanbaar gedrag is, hoe het gedrag 
te verklaren valt vanuit de theorie van “De IJsberg” 
van Uta Frith en hoe het gedrag veranderd kan                  
worden. Het tweede gedeelte van de avond kunnen 
ouders met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. Dit kan aan de hand van stellingen, maar er 
bestaat natuurlijk de mogelijkheid om ook andere dingen met elkaar te delen.                                                  
Ouders herkennen veel van elkaars verhalen, maar elk kind is anders en dat geldt ook zeker voor 
onze kinderen met autisme.  
Zowel de ouders, als het Team Autisme vonden het een fijne avond. 
 
Hilde Verhagen, namens het Team Autisme van de Emiliusschool.  

Moeilijk verstaanbaar gedrag bij kinderen met autisme 

https://www.emiliusschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad/


 

 

 

Verkiezingen OPR   

SWV staat voor Samenwerkingsverband Helmond – Peelland, PO voor primair onderwijs.                                  

In het samenwerkingsverband zijn 24 scholen uit het regulier- en speciaal onderwijs uit de regio 

Helmond verenigd om iedere jongere een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te bieden. 

De Emiliusschool is officieel aangesloten bij het samenwerkingsverband Eindhoven, maar aange-

zien een groot aantal van onze leerlingen uit het SWV Helmond komt, zijn wij hier ook bestuurlijk 

en in de OPR vertegenwoordigd. 
 

Wat doet de Ondersteuningsplanraad (OPR)?                                                                                             

Elk Samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR).                                                                

Dat is een medezeggenschapsraad van ouders, leerlingen en personeel die de plannen en het 

beleid van het Samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt. De OPR heeft instem-

mingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan (daarin staan de afspraken 

die het Samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs). Daarnaast kijkt de OPR 

met een kritische blik naar de plannen van het Samenwerkingsverband en denkt ze mee over                

belangrijke thema’s op het gebied van passend onderwijs. 

 

Verkiezingen                                                                                                                                                    

De OPR bestaat uit leden die worden afgevaardigd namens en door de leden van de afzonderlijke 

medezeggenschapsraden. Een OPR-lid hoeft niet perse ook lid te zijn van een MR.                                    

Ieder personeelslid kan worden gekozen, dus niet alleen leerkrachten, maar ook ondersteunend 

personeel zoals de conciërge. Ieder ouder met een kind op één van de aangesloten scholen kan 

lid worden. Leden van het bevoegd gezag van de scholen kunnen geen lid zijn van de OPR.                       

Dat geldt ook voor degenen die namens het bevoegd gezag overleggen met de OPR, bijvoorbeeld 

de schoolleider of locatieleider.  

Kandidaat OPR-leden gevraagd 
Omdat van een aantal leden de zittingstermijn verstreken is, het kind de school verlaat of privé 
omstandigheden het vertrek uit de OPR noodzakelijk maken, hebben we met ingang van het                  
nieuwe schooljaar 2019/2020  9 vacatures, waarvan 4 personeelsleden en 5 ouders. 
Wij zijn op zoek naar kandidaten die op het niveau van het samenwerkingsverband kunnen                       
denken. Een OPR-lid zit dus niet in de OPR voor eigen kind of school, maar voor alle leerlingen in 
het Samenwerkingsverband. Dat vraagt een andere manier van denken, maar een OPR-lid wordt 
zo wel betrokken bij alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs !   
De verkiezingscommissie roept mensen op die zich kandidaat willen stellen en lid willen worden 
van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland. 
 
Verdere informatie, formulieren en de                   
verkiezingsprocedure zijn door de MR                                 
op Social Schools geplaatst. 
Mocht u nog vragen hebben of                                   
verdergaande informatie willen dan                                    
kunt u ook contact opnemen met                                                      
Monika Fun-Vorreyer.                                                           
Te bereiken : Monika.vorreyer@emiliusschool.nl 
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Even voorstellen 

Ik ben Muna Abukar, ik ben 16 jaar en ik woon in Son.  
Ik volg de opleiding ‘zorg en welzijn’ op de praktijk school                 
in Eindhoven. Ik heb eerder stage gelopen in de zorg met            
ouderen. 
Ik vond het leuk om de overstap te maken om met een      
andere doelgroep te werken en ben bij jullie terecht gekomen 
via de Carrousel. Ik loop stage in de klas van Anne (BC1) tot 
de zomer. Je kan me tegenkomen op de maandag en de     
dinsdag.  
 
Ik hoop dat het een leuk half jaartje word hier. 
 
Groetjes  
Muna. 



 

 

Fitness in het dorp 

Naar de sportschool. 

Op dinsdag staan de gymlessen voor onze klas in het kennismaken 

met allerlei ‘nieuwe’ sporten. 

Sport-oriëntatie!  Binnen maar ook buiten de school. 

Zo hebben we voor de carnavalsvakantie kennis gemaakt met Fitness.                                              

Daarvoor gingen we naar sportschool ‘Differend’ in het dorp.  

Sportschool Differend is een kleinschalig sport- en beweegcentrum voor kinderen,                     

jongeren en volwassenen voor wie de drempel naar de reguliere sportschool te hoog is. 

Je kunt er individueel of in kleine groepjes in je eigen tempo en rekening houdend met je 

beperkingen, lekker bewegen. In de lessen draait alles om fijn bezig zijn, inspannen en      

ontspannen en het plezier in bewegen. 

Dat hebben wij gemerkt. Bij Differend konden we met de klas al meteen in twee kleine 

groepjes werken. In het tweede gedeelte van het fitnesscentrum hebben we kennis                         

gemaakt met  E-Fitness. Gamen vinden ze in klas AB4 wel gaaf. Net zoals bij de ‘WE’           

spelcomputer speel je met je lichaam in verschillende spellen. Echt heel stoer. Ondertussen 

werkt de andere helft van de klas een echte circuittraining af. Fitnessinstructeur John zorgt 

ervoor dat iedereen op maat aan het werk kan. Een kleine aanpassing is zo gemaakt zodat 

iedereen de oefeningen op zijn of haar manier kan uitvoeren.  

De jongens in de klas zijn al bezig met de spierballen. De meiden doen er niet voor onder. 

Bewegen is leuk en gezond. Dat hebben we ook in de klas geleerd. Tijdens de drie weken 

dat we naar de fitness gingen stonden de lessen Mens en natuur in het teken van onze botten, 

gewrichten en spieren. En weten we inmiddels goed hoe onze longen 

en ons hart werken. 

Bedankt gymjuffen en John van de sportschool voor de inspirerende 
fitnesslessen.  

Diploma A voor Eva 
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En plons, met een grote duik gaat Eva        

het water in en zwemt met kleren en 

schoenen aan door het zwembad.                            

Daarna gaat ze ook nog onder water   

door het gat in een groot zeil. Ze moet 

ook heel veel baantjes op de buik en de 

rug zwemmen. Dan komt de rugcrawl en 

de borstcrawl en ze sluit alles af met een 

minuut watertrappelen.                                                                                        

Dat deed ze allemaal op dinsdag                              

19 maart in het Ottenbad in Eindhoven.                          

En je begrijpt het natuurlijk al….                             

Eva kreeg haar diploma A.                                                           

Ze had het supergoed gedaan.                                                
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Buiten les ? 

Afgelopen periode hebben we verschillende weertypes gehad. Er was sneeuw, 
regen, hagel en zonneschijn. Ook de temperaturen schommelden van iets onder 
het vriespunt tot ruim 8 graden boven nul. 

Maar omdat het winter is volgens de kalender, pakken we dit thema op voor de 
buitenklas. 

Op de speel/leerpleinen kun je echt ervaren wat je in de winter allemaal kunt 
doen. Een sneeuwpop maken hoort er natuurlijk bij. Als er geen echte sneeuw is 
maken we er een van dozen. Welke doos moet er eerst; deze of toch die? Begrippen zoals onder, boven, erop, groter dan 
etc. komen aan bod. Wanner de sneeuwpop staat, compleet met hoed en wortelneus, mag je hem weer omstoten. 

Is er echte sneeuw gevallen gaan we er in verven. Dat is mooi maar ook een beetje gek. Wel mooi al die kleuren in het wit. 

Sneeuwballen gooien mag ook. Met echte of neppe sneeuwballen in de iglo mikken. We maken er een wedstrijd van.                       
Hoeveel punten had jij,…1, 2,….?  

Op het podium gaan we verkleden, als een echte skiër met alles erop en eraan. Nog een das om, dat is lekker warm! Voor 
de knappe leerlingen is er een opdracht handschoenen zoeken. Niet zomaar , maar paren zoeken. Dat is best moeilijk hoor. 
En ben je echt een ster in zoeken en kijken dan is er de speurtocht. Zoek het plaatje van het roodborstje, de schaatsen en 
nog veel meer. Gevonden? Dan aftekenen op de bijbehorende lijst. Alles ingevuld? Knap hoor, complimenten.  

Wat is het leuk om buiten spelletjes 
te doen. De tijd vliegt , het wordt al 
weer een beetje voorjaar. De winter-
spullen bewaren  we tot het volgend 
jaar. Carnaval staat voor de deur. 
Lekker hossen en feesten. 

Namens de buitenklas commissie, 
Alaaf. 

 

Ook dit jaar hebben wij op de Emiliusschool een prinses en prins Carnaval 

verkiezing gehad. Vol trots presenteren wij onze eigen muzikale                                

prins Emilius Stijn en dansende prinses Emilia Eva 2019.                                        

Ze namen de sleutel in ontvangst van John                                     
als aftrap voor een geweldig carnavalsfeest met                     
live muziek en polonaises.                                                                                                                                                                                                              
Voor de rustige carnavallers was er een prachtige                             
belevingsruimte ingericht met zitzakken, ballonnen, 
zachte verlichting en muziek.                                                                                                                                                                          
Al met al is het een gezellige, feestelijke, bruisende 
boel geweest.                                                                                          
Een super carnaval op de Emiliusschool. 



 

De Johan Cruyff Foundation 
steunt en ontwikkelt sportactivi-
teiten voor kwetsbare kinderen, 
overal ter wereld. Met sportpro-
jecten voor kinderen met een 
beperking, Cruyff Courts en 
Schoolpleinen14 geeft de 
Cruyff Foundation kinderen                 
de ruimte om te sporten en te 
spelen. Ruimte waar zij zich 
kunnen ontwikkelen, ruimte om 
vrienden te maken én ruimte 
waar zij hun fysieke en mentale 
gezondheid kunnen verbeteren. 

 De Cruyff Foundation biedt 
kinderen dan ook graag de 
ruimte voor sportieve activitei-
ten op school, onder meer door 
het beschikbaar stellen van de 
beste kwaliteit sportmaterialen. 

Ieder jaar organiseert de Cruyff 
Foundation fondsenwervende 
evenementen zoals Koken met 
een Doel.   

Met de opbrengst van dit evenement zijn aangepaste sportmaterialen                        
aangeschaft.  

Ook onze school krijgt 3 gloednieuwe racerunners van de Cruyff Foundation! 
Met de racerunners kunnen onze leerlingen op een leuke manier sport ervaren 
tijdens gymlessen en sportdagen. Juist voor kinderen met een handicap is 
bewegen en sporten van groot belang.                                                                                             
Wij zijn erg blij met deze nieuwe ‘vervoersmiddelen’.  

Emiliusschool krijgt nieuwe Cruyff Foundation racerunners 
P A G I N A  8  

Basisschool De Ruimte komt op bezoek  
Groep 8 kwam bij ons in de klas we 

hebben een powerpoint laten zien                    

om Te kunnen weten wat wij aan                    

het doen zijn op school.  Groep 1           

heeft buiten gespeeld en  

Groep 2 heeft in de grote gymzaal                     

rugby gedaan en daarna hebben we  

de Groepen gewisseld en daarna                    

hebben we gevoetbald en allerlei                      

fietsen uit geprobeerd en als                                       

afsluiting hebben ze het heel leuk     

gehad.                                                                    

Het was een leuke klas. 

groetjes AB5 

Declan 

https://www.cruyff-foundation.org/
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Gebaren ‘Stippen op een ei’ 

Pasen  

verstoppen  

chocolade 

vinden 

zoeken 

ei 

https://www.youtube.com/watch?v=uhvAepKKpw0
https://www.youtube.com/watch?v=uhvAepKKpw0
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Dear John and Benjo, 
We are safely at home and today already at school.  
Thank you very much for the wonderful week                          
in Son en Breugel and Emiliusschool.  
You did everything really good!!! 
We are so happy! My teachers are full of                                      
ideas and plans.  
The girls smile and are very happy too.  
Your team was great! Greetings to it too!!! 
 
Thank you very much one more time! 
 
Sincerely, 
Dalia &team  

De gasten werden                             
getrakteerd op heerlijke 

pannenkoeken 
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do 28 mrt 2019, 10:00  
Welcome, Witam, Laukiame, zo zijn afgelopen maandag 25 maart 24 buitenlandse gasten welkom geheten op                                          
de Emiliusschool. Deze week zijn collega's en leerlingen van Speciaal Onderwijs scholen uit Engeland, Polen en                      
Litouwen op bezoek. 
 
De Emiliusschool is betrokken bij een zogenaamd                           
Erasmus+ project. Een uitwisselingsproject van de Europe-
se gemeenschap, waarbij ze leren van elkaars expertise. 
Per land zijn vier leerkrachten en vier leerlingen te gast. 
Een flinke club dus, die met een goed gevuld programma 
gaan ervaren hoe het onderwijs aan leerlingen met meer-
voudige beperkingen vormgegeven wordt. 
 
November vorig jaar is het project gestart op de school in 
Engeland. Een delegatie van de school is daarnaartoe ge-
gaan en vol goede ideeën en inzichten weer van terug ge-
komen. Wat ze er van leren? Speciaal onderwijs is geen 
onderwijs met vaste methodes en leerlijnen. Dat soort on-
derwijs is maatwerk en vergt veel van de vakkundigheid en 
creativiteit van het personeel. Zien hoe andere scholen in 
andere landen onderwijs geven is een 'open mind set' en stimuleert het 'out of the box' denken.                                                            
De Emiliusschool is al jaren betrokken bij dergelijke Europese projecten. 
 
Naast de leerwinst is het ook een manier om aan teambuilding te doen. Een weekje op een andere locatie geeft ook de                      
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Nog steeds wordt er nagepraat over de belevenissen, die met elkaar gedeeld zijn 
in andere landen. Er wordt dan ook naar gestreefd, om zoveel mogelijk personeelsleden een keer mee te laten draaien in een 
dergelijk project. 
 
Een van de eisen van een dergelijk Europees project is dissemination. Dat wil zeggen, dat het nieuws verspreid moet worden 
dat aan een dergelijk project deelgenomen wordt. Dit artikel is er een voorbeeld van, maar op donderdagavond gaat bijvoor-
beeld ook de hele groep naar een benefiet diner in hotel La Sonnerie. Daar wordt geld ingezameld voor onderzoek naar                              
genezing van de spierziekten. In het bijzonder is het geld voor de stichting Wheelers4Bram                                                                                  
(zie voor meer info: www.wheelers4bram.nl). 
 
In andere landen was een projectweek soms zo bijzonder dat de nationale televisie zender er opnames van gemaakt heeft. 
Zo'n vaart zal het in Nederland niet lopen, maar vrijdag worden ze wel ontvangen op het gemeentehuis door burgemeester 
Hans Gaillard. Hij zal namens de gemeente Son en Breugel de buitenlandse partners toespreken en de unieke samenwerking 
tussen gemeente, Zonhove en de Emiliusschool belichten. Uiteraard wordt de week dan afgesloten met een groepsfoto op het 
bordes. Zie voor meer informatie over de Emiliusschool: www.emiliusschool.nl 
Emmy Grit 

Erasmus Plus delegatie op bezoek bij Hans Gaillard 
vr 5 apr 2019, 8:30  
Son en Breugel - Als afsluiting van de projectweek van Europese partnerscholen uit Litouwen, Polen en het Verenigd 
Koninkrijk ontving Hans Gaillard de delegatie vrijdag 29 maart op het gemeentehuis. Hij benadrukte het belang van 
Europese samenwerking tussen speciaal onderwijs 
scholen en de status, die de Emiliusschool op dit                 
gebied heeft in Europa. 
Deze school heeft al vele jaren meegedraaid in allerlei 
Europese samenwerkingsverbanden om bij te blijven met 
de onderwijsontwikkelingen, maar zeker ook om de eigen 
kennis te delen met anderen. De Emiliusschool ontwikkel-
de met wetenschappelijk onderzoek leerlijnen voor                       
kinderen, die soms een ontwikkelingsleeftijd hebben van  
baby's. Die kun je niet met standaard lesmateriaal vooruit 
helpen. 
 
Het onderwijs aan deze leerlingen wordt onder andere 
gegeven in zogenaamde Multi Sensorische therapie Ruim-
tes. Daarvan zijn er drie aanwezig. Destijds mede ge-
bouwd met subsidies van de Europese Gemeenschap.                    
In elk van deze ruimtes wordt op een andere manier                    
gewerkt aan de ontwikkeling van de zintuigen en het leren 
in het algemeen. Uniek in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Hierover is het boek geschreven 'Hun goed recht',                    
Passend Onderwijs voor leerlingen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. 
 
'Hun goed recht' beschrijft op welke wijze het onderwijs aan leerlingen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige                         
beperkingen 'passend' gemaakt kan worden. Dit is een boek over de diepe overtuiging dat naar school gaan een recht is en                         
dat passend onderwijs beschikbaar moet komen voor ieder kind in Nederland, ongeacht de ernst en aard van de beperkingen.                              
En dat is 'hun goed recht'!                                                                                                                                                                                                                                  
Emmy Grit 

Foto: Wil Feijen 

Europese Erasmus Plus projectweek op de Emiliusschool 

Foto: Benjo Plandsoen 

http://www.wheelers4bram.nl/
http://www.emiliusschool.nl/
https://www.mooisonenbreugel.nl/
https://www.mooisonenbreugel.nl/


Binnen school zijn er veel werk– en klusgroepen actief. Veel van de werkzaamheden die door onze 
werknemers  in deze groepen gedaan worden blijven vaak op de achtergrond maar zijn niet weg te 
denken als het gaat om het organiseren van de vele activiteiten binnen onze school.                                       
Onlangs waren er ook enkele activiteiten georganiseerd door de feestcommissie speciaal voor het 
personeel.   

Dit jaar kwam er een 13 koppige band, 
die muziek speelt uit de jaren 60, 70, 
80 en 90. Speciaal hiervoor was er  
een prachtige discovloer aangelegd 
waar ook de leerlingen tijdens school-
tijd van mochten genieten.                                    
De zaal was prachtig versierd en ook 
was, speciaal voor deze avond, een 
prachtige bar in stijl gemaakt.                               
Het  geheel bracht je even terug in de 
tijd. Chapeau!                                                            
Onder het genot van een hapje en een 
drankje konden we elkaar weer eens 
op een andere manier ontmoeten.  

P A G I N A  1 2  Personeelsactiviteiten  

Op woensdagmiddag 9 april was er 
een leuke workshop bloemschikken 
georganiseerd . Prachtige bloemstuk-
ken speciaal voor Pasen.                                       
De resultaten mochten er zijn.  
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Koningsspelen 12 april  

Eind vorig jaar is er een nieuwe filiaalmanager gekomen bij JUMBO in Son en 
Breugel, namelijk Ted van Gestel. Hij vond dat er een nieuwe opzet moest 
komen voor wat betreft het omgaan met het jaarlijkse sponsorbudget.                         
Iedere JUMBO mag hier een eigen invulling aan geven. Samen met het vast 
personeel is toen besloten dat een gedeelte van het jaarlijkse sponsorbudget 
naar de kinderen van Son en Breugel moet gaan. Aan iedere school heeft 
JUMBO Son en Breugel een bedrag toegezegd wat de school naar eigen   
believen bij JUMBO Son en Breugel mag besteden t.g.v. de leerlingen.  

De Emiliusschool heeft gekozen om een gedeelte van deze sponsoring te  
besteden aan het Koningsontbijt van 12 april jl. en een lekker ijsje voor alle 
leerlingen na de optocht met de prachtig versierde rolstoelen– en fietsen.                                                                                                                  
Beste medewerkers van JUMBO Son en Breugel, ontzettend bedankt.                                  
Het was een geweldige dag. 

Op vrijdag 12 april werden de Koningsspelen op de meeste             
basisscholen gehouden en dus ook op de Emiliusschool. We 
begonnen de dag met het Koningsontbijt, altijd een toppertje! 
Want hoe gezellig is het om met je hele klas lekker de tijd te 
nemen om te ontbijten. Nadat de buikjes waren rond gegeten, 
was het tijd om de rolstoelen en fietsen te versieren. Om half 2 
gingen we in een optocht door het dorp rijden. Eerst nog even 
de ‘Pasapas’ gedanst, het Koningslied en dans van 2019. En 
daarna met muziek erbij in een hele lange rij door het dorp.  
Gelukkig was er heel veel hulp gekomen van ouders en vrijwil-
ligers en kon dus iedereen mee. Na een uurtje wandelen waren 
we weer terug op school en stond er nog een lekker ijsje klaar! 
Het was een heel gezellige, kleurrijke dag.  

Ook lente in klas BC6.                                                       
Er wordt volop getuinierd.                                       
Puntpaprika, pompoenen, tuinkers...                   

Wat hebben we nodig:                                                  
Zaadjes, zand- en water, zonlicht- en 
warmte, aandacht en wat liefde. 

Wat is het resultaat:                                                                  
We zien kleine plantjes ontkiemen en 
iedere dag wat groter worden. Straks 
gaan we er lekker van snoepen. 

Plantjes groeien in klas BC6  



Lente op de Emiliusschool 
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Ons kwam ter  

 

 

 

 

SHAMAJO VIP-concert KuylKamp Festival 

http://www.droomautodag.nl/
https://shamajo.nl/evenementen/vip-concert-2019/
https://kuylkamp.nl/
https://shamajo.nl/evenementen/vip-concert-2019/
http://www.kuylkamp.nl/


De Pen 
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Van Barbara heb ik de pen door gekregen 

dus dat betekent dat ik iets over mezelf 

mag vertellen.  

Ik ben Yvonne Hoogendoorn en werk in-

middels al weer 31 jaar met veel plezier 

op de Emiliusschool.  

Nadat ik in ’88 ben afgestudeerd aan de 

academie voor lichamelijke opvoeding, 

heb ik gewerkt op de mytylschool                          

Tilburg en de dagactiviteiten van                        

Zonhove. Daarna ben ik hier op school terecht gekomen.                                                                                                      

Ik vind het nog steeds een heel fijne werkplek met leuke collega’s en vooral kinderen die vragen om 

een andere aanpak dan de reguliere. Dat vraagt enige creativiteit en waarschijnlijk blijft het daarom 

ook zo interessant.  

Ik geef 3 dagen gym- en zwemles en werk met alle leerlingen en collega’s van de school. Van jong 

tot oud komen de leerlingen heel graag sporten en alleen daarom heb ik al een topbaan. Ieder kind 

wil graag bewegen en als dat om wat voor reden niet zo makkelijk gaat, is dat voor ons een                                

uitdaging om te zoeken naar oplossingen zodat iedereen op zijn of haar niveau mee kan doen.                                  

In de gymzaal met ‘softplay’ materiaal hebben we er veel mogelijkheden tot bewegen bij gekregen. 

Leerlingen kunnen hier heerlijk spelen, proberen, leren, grenzen verleggen etc.                                                       

Ook het eigen zwembad geeft veel mogelijkheden tot bewegen en ontspannen. Wat dat betreft mogen 

wij ons gelukkig prijzen met zoveel faciliteiten waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen.  

Bij de gym werk ik met nog 3 heel leuke gymcollega’s. Met z’n vieren organiseren we regelmatig 

leuke activiteiten voor de school, zoals: themaweken, sporttoernooitjes, Koningsspelen, diploma-

zwemmen, marathon Eindhoven en nog veel meer. Ook doen we regelmatig mee met musicals, 

kerstspel, Sinterklaas etc. Heel leuk om de kinderen deze activiteiten aan te bieden. Het hoort echt 

bij ons onderwijs en de kinderen genieten er volop van.  

Ik woon sinds 1,5 jaar in Nuenen samen met mijn man Ad, zoon Gijs, hond Lola en kat Diesel. 

Ook ben ik al oma van 5 lieve kleinkinderen. In mijn vrije tijd ben ik nog steeds veel bezig met 

sporten: hardlopen, mountainbiken, ashtanga yoga, skeeleren en ik ben altijd in voor nieuwe                           

sporten. Op woensdag werk ik bij ‘Runnersworld’, een hardloopspeciaalzaak in Eindhoven.   

Ik kom nog iedere dag graag naar de Emiliusschool. Het blijft bijzonder om de leerlingen kleine 

stapjes vooruit te laten maken. Daarvoor moet je vooral denken in mogelijkheden en niet in onmoge-

lijkheden.  Bijna alles is mogelijk maar dat betekent wel dat je creatief moet blijven denken.  

Ik geef de pen door aan Peter Dirkse, die na veel jaren hier gewerkt te hebben, met pensioen gaat.  



 Website 

  

  

  

  

  

Meivakantie 22 april 2019 t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart 27 mei 2019 t/m 31 mei 2019 

Pinksteren 10 juni 2019 

Studiedag 26 juni 2019 

Zomervakantie 15 juli 2019 t/m 16 augustus 2019 

Emiliusschool 

Nieuwstraat 72 

5691 AE  Son en Breugel 

Telefoon: 0499 - 494242 

E-mail: administratie@emiliusschool.nl 

Heeft u suggesties voor de volgende nieuwsbrief,  

mail het naar: annelies.rooijackers@emiliusschool.nl 

 Agenda 

Klik op de link voor het vakantierooster 2019-2020  

De Emiliusschool wenst u fijne Paasdagen toe 

https://www.emiliusschool.nl/praktische-informatie/vakantierooster/
mailto:administratie@emiliusschool.nl
mailto:annelies.rooijackers@emiliusschool.nl

