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Vandaag heeft uw zoon of dochter alweer de laatste 
Nieuwsbrief van dit schooljaar mee naar huis 
gekregen. Binnen school zijn we bezig met de laatste 
loodjes voor de zomervakantie. Daarnaast zijn we 
ook al volop bezig met de organisatie van komend 
schooljaar.  
We wensen u veel leesplezier! 
 
Bezoek ouders aan dagbestedingsplekken: 
Op 15 en 23 mei jl. hebben ouders van leerlingen 
van groep 4 samen met medewerkers van MEE, 
Mary-Lou Vossen en Inge van den Berg, diverse 
dagbestedingsplekken bezocht. Zo namen ze een 
kijkje bij Ut Glaashoes, Athos en De Kanjel (Radar), 
Het Vitamientje en Talentino (Talent), Regalo en Ut 
Zunneke. Op deze manier kregen ouders de 
gelegenheid om zich een goed beeld te vormen als 
het gaat om stage en dagbesteding voor hun zoon of 
dochter in de toekomst. Een mooie bijkomstigheid 
was dat ouders ook onderling hun ervaringen 
konden delen. Het waren leuke en zinvolle dagen. 
 
Toverland: 
Eindelijk, donderdag 1 juni was het zover: ons 
jaarlijks schoolreisje vond weer plaats. Ook  dit jaar 
hebben de leerlingen er voor gekozen om naar 
Toverland te gaan. Om negen uur gingen we met z’n 
allen in twee grote bussen op weg naar Toverland. 
Het was schitterend weer en met de drukte in het 
park viel het gelukkig enorm mee. Het mooie van dit 
park blijft dat het heel overzichtelijk is, waardoor 
onze leerlingen op een veilige manier toch wat 
zelfstandiger over het park kunnen rondlopen.  
Misschien hebben de jongelui thuis verteld hoe goed 
ze zich geamuseerd hebben. Na een fantastische dag 
kwamen we rond half zeven weer aan bij school. 
 
Ontruimingsoefening: 
Maandag 12 juni hadden we ’s middags een 
ontruimingsoefening. Toen het alarm afging, liep 
iedereen rustig naar buiten om bij het verzamelpunt 
bij het bordje van de eigen klas te gaan staan. De 
oefening is prima verlopen. 

 

Snuffelen bij ‘Athos Maakt’ en ‘Bouchon D’n Façe’: 
Maandag 12 juni en maandag 19 juni zijn de 
leerlingen van VSO 3, aangevuld met enkele 
leerlingen uit de lagere groepen die ook mee over 
gaan naar de bovenbouw, op bezoek geweest bij de 
stages van de profielen techniek en 
koken/huishoudkunde. Eerder (zie vorige 
nieuwsbrief) gingen de dames en heren al kijken bij 
kinderboerderij Daalhoeve om zo met eigen ogen te 
kunnen zien wat er op stage groen van je verwacht 
wordt.  
Bij aankomst in het restaurant waar de leerlingen 
van profiel koken/huishoudkunde stage lopen, viel 
meteen op hoe zelfstandig alle leerlingen werken 
aan hun taakjes. Er wordt gepoetst in de keuken, 
maar ook in het restaurant zelf is er een boel 
bedrijvigheid. Stofzuigen, tafels poetsen en dekken 
zodat alles weer op en top is voor de gasten die 
komen eten. Juf Margo vertelde ons het een en 
ander en gaf een korte rondleiding. 
Bij Athos maakt viel ons meteen op dat hier ook 
twee dames van profiel HHK-Koken in de keuken 
werkzaam zijn. Koekjes bakken, opruimen, afwassen; 
ook hier wordt hard gewerkt. De dames en heren 
van profiel Techniek waren onder leiding van juf 
Miriam o.a. in de werkplaats aan het werk. 
Dienbladen, vogelhuisjes, wijnrekken maar ook 
projectjes die door leerlingen zelf zijn gekozen, 
worden hier gemaakt. Er is verder een spuiterij waar 
ook oud leerlingen aan de slag zijn.  
De dames en heren die voor de profiel keuze staan 
hebben de afgelopen weken, een heleboel 
informatie gekregen. Zo proberen we de leerlingen 
bij deze (soms nog moeilijke) beslissing zo veel 
mogelijk ondersteuning te bieden. We wensen hun 
in ieder geval veel succes met het maken van hun 
keuze! 
 
Bezoek aan het  ‘Voordeel’/MTB: 
Op maandag 16 juni hebben 8 leerlingen uit de 
bovenbouw samen met Henk een bezoek gebracht 
aan het   ‘Voordeel’/MTB. Het waren Esther, Yarno, 
Isa, Jessica, Hatim, Noël en Viënna. Bij de MTB zelf 
stond Philippe, die eigenlijk ‘Broonk’ had, ons al op 
te wachten samen met juf Edith, die hier op 



maandag en dinsdag als ‘Voordeeldocent’ aan het 
werk is.  
Er werd gestart in de kantine waar mevr. Susan van 
de MTB/Voordeelstages ons welkom heette. Daarna 
nam juf Edith het over en zij vertelde wat belangrijk 
is als je de Voordeelstage binnen de MTB gaat doen. 
Het ging over hele duidelijke zaken zoals ‘op tijd 
komen’, ‘afmelden bij ziek zijn’, pauzes enz. enz. 
Hierna startte de rondleiding in de kantine waar op 
dat moment Phoebe en Muhammed van onze school 
hard aan het werk waren. Er werd o.a. uitgelegd wat 
het werk inhield, wie de leidinggevenden waren, etc. 
en dat zou zo op iedere volgende afdeling gaan. Na 
de kantine kwam het poetsen aan de beurt. Onze 
stagiaires Brenda en Senna Joosten waren (met de 
poetskar) op de hoofdgang van de MTB aan het werk 
en konden zelf alles duidelijk vertellen. Zowel de 
stagiaires in de kantine als de poetssters hadden 
natuurlijk bedrijfskleding aan.  Verder zijn we nog op 
de rijwielafdeling gaan kijken, de inpak- en montage 
afdeling, de buitendienst en een afdeling genaamd 
‘Creative Tops’ die in een ander gebouw gevestigd 
was. Overal konden we stagiaires aan het werk zien 
en vertelde Edith welk werk je er kon doen en soms 
kon een trotse stagiair demonstreren wat hij geleerd 
had; zoals Naum met de elektrische palletwagen. 
Het was een leerzame en informatieve middag en de 
leerlingen hebben nu een goed idee van wat het 
werk inhoudt als ze hun voorkeur mogen uitspreken 
voor een bepaalde plek binnen de Voordeelstage. 
In de komende weken zal een kleine groep 
leerlingen uit de onderbouw, die na de 
zomervakantie in de bovenbouw zullen starten èn in 
aanmerking komen voor de voordeelstage, ook een 
kennismakings-bezoek brengen aan het 
‘Voordeel’/MTB. 
 
Verkeersquiz Veilig verkeer Nederland: 
Op donderdag 22 juni, waarschijnlijk de heetste dag 
van het jaar, namen wij met een aantal leerlingen 
van de onderbouw en bovenbouw deel aan een 
verkeersquiz in Heel. Deze quiz werd geheel 
georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. Bij 
binnenkomst in een “coole” zaal (ze hadden hier 
gelukkig airco) werden we hartelijk ontvangen. Er 
was een groot podium waar we verschillende vragen 
moesten beantwoorden, ook waren er praktijk 
opdrachten waar 2 deelnemers een fiets moest 
controleren op mankementen en groepsopdrachten, 
waar we het goede antwoorden met uitgebreide 
antwoorden moesten opschrijven en voorlezen. 
We streden tegen andere scholen, zo was de 
Herman Broerenschool uit Roermond, Maaskei uit 
Heel, Impuls uit Tegelen, Jan Baptistschool uit 
Kerkrade en de Catharinaschool uit Heerlen te gast. 

Wat was het spannend om dat podium te 
beklimmen, te luisteren en de vragen goed te 
beantwoorden voor een volle zaal. 
 
 

 
 
Om het geheel aan te moedigen maakte we 
spandoeken. Alles werd in de gaten gehouden door 
een professionele jury, bestaande uit een 
verkeersagent en door 2 leden van Veilig Verkeer 
Nederland. In de middag pauze was er een goed 
verzorgde lunch, die we ons goed lieten smaken. 
Uiteindelijk ging de Impuls uit Tegelen met de 
grootste beker naar huis en werden wij ( op 2 
puntjes na) 2e . Meedoen was in dit geval weer zeker 
belangrijker als winnen, zo gingen wij deze dag om 
met spanning, kennis en een hele hoop plezier. We 
kijken terug op een zéér geslaagde dag!  
 

 
 
Yesssssssssssss diploma Brug naar Werk gehaald! 
Op donderdag 29 juni hebben alle cursisten van 
Margo hun eindexamen gedaan . 
Ze hebben een praktijktoets gehad waarbij ze een 
sollicitatiegesprek moesten voeren. Tijdens dit 
gesprek moeten ze de vaardigheden die ze het hele 
jaar geleerd hebben laten zien. Dit hebben we 
natuurlijk heel veel geoefend. Ook tijdens de laatste 
tropische dagen! 



Ze moesten zich goed voorbereiden op dit examen. 
Hiervoor moesten ze 2 modules uit de klapper (die 
maar liefst 334 bladzijden telt!) helemaal kennen… 
en dat waren 242 bladzijden! 
Edith heeft dit sollicitatiegesprek gevoerd. De 
gesprekken werden beoordeeld door Edith en 
Margo.  
Het was voor iedereen natuurlijk een reuze 
spannende dag! Om de beurt voerden ze het 
gesprek met Edith terwijl de rest moest wachten… 
de zenuwen gierden door hun keel. 
Maar, uiteindelijk hebben: Muhammed, Jordan, 
Bjorn,  Sven, Naum, Florestan, Jelle, Emilio, Dahnee, 
Kyra en Shamilla  HUN DIPLOMA GEHAALD!!! 

Schoolverlaters groep VSO 6: 
Aan het einde van dit schooljaar moeten we afscheid 
nemen van maar liefs 7 leerlingen van vso 6. 
Allen hebben ze al via de stage werkervaring 
opgedaan op verschillende locaties. Nu is de tijd 
aangebroken dat ze definitief onze school verlaten 
en gaan werken. 
Fabricia, Joey, Thijs en Romano gaan werken bij de 
MTB. Fabricia bij ‘Creatieve Tops’, Joey bij de 
groenafdeling, Thijs bij ‘Radar’ en Romano bij de 
fietsenafdeling. 
Sven gaat werken bij de groenafdeling in Maasveld. 
Amdi gaat naar ‘Athos  Maakt’. 
Chelsea gaat in de keuken werken bij ‘Grand Cafe La 
Porte’. 
We wensen jullie allen heel veel  succes op jullie 
nieuwe werkplek, maar vooral  veel werkgenot. 
Allen heel erg bedankt voor de leuke en gezellige tijd 
die jullie bij ons in school hebben doorgebracht.  
 
Schoolverlaters groep VSO 7: 
Zoals jullie waarschijnlijk weten zullen we dit 
schooljaar afscheid gaan nemen van alle leerlingen 
van VSO 7.  

Wat zal het rustig worden!!    
De meesten van jullie hebben een aantal jaren hier 
op school vertoefd en ik hoop dat jullie hier een 
heleboel leuke herinneringen en vriendschappen 
hebben gemaakt. 
Jullie sluiten nu een belangrijk hoofdstuk af en gaan 
van hieruit de grote mensen wereld in.  
En dat gaat zeker lukken met al jullie ervaringen van 
de afgelopen jaren. 
Sommige leerlingen weten  al waar ze gaan werken 
en voor sommige is dit nog een beetje spannend. 
We zullen jullie zeker gaan missen en we hopen jullie 
nog eens te zien of iets van jullie te horen. 
Velasca, Muhammed, Naum, Jordan, Desteney, 
Manuela, Kyra, Florestan, Dahnee, Bjørn, Emilio, 
Shamilla, Jelle, Phoebe: Wij wensen jullie allemaal 
heel veel geluk maar ook plezier in de toekomst. 

 
Schoolverlaters groep VSO A: 
Het einde van het schooljaar komt in zicht en dan 
gaan Samar, Guus, Bilal, Santiago en Jonathan, onze 
school verlaten. We zullen deze leerlingen zeker 
gaan missen: 
Samar, die ‘s morgens bijna altijd vrolijk de klas 
binnenkomt en in is voor een praatje en ook altijd 
helpen wil. 
Guus, de grootste leerling uit de groep, die altijd 
goed zijn best doet, van gezelligheid houdt en ook 
nog eens heel muzikaal is.  
Bilal, de oudste leerling uit de groep, die ‘s morgens 
de klas binnenkomt met een grote glimlach en ons 
juffen spontaan begroet, zelfstandig reist en zijn 
rijbewijs gehaald heeft.  
Santiago, een heel vrolijke, goedlachse, behulpzame 
jongeman. Die er altijd voor zorgt dat wij juffen te 
drinken krijgen. 
Jonathan, een hele lieve, behulpzame leerling, die 
kan genieten van wat er om hem heen gebeurt en 
heel erg van muziek houdt. 
Hun afscheid zullen we niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan, maar er samen met hun ouders een 
feestelijk gebeuren van maken. 
We wensen hun heel veel succes. Samar bij ‘de 
Kanjel’, Guus bij ‘Talentino’, Bilal bij de MTB, 
Santiago bij ‘Ophovenerhof’ te Sittard en Jonathan 
op een fijne plek in België.  
 

 
Helaas staan niet op de foto: Samar, Nadine, 
Fabricia, Joey, Romano, Amdi, Chelsea, Muhammed, 
Phoebe. 
 
Afscheid personeelsleden: 
Naast het afscheid van een grote groep leerlingen 
gaan we helaas ook afscheid nemen van een paar 
fijne collega’s. De ontwikkelingen in het onderwijs 
heeft ook invloed op het aantal personeelsleden van 
het VSO. Dit betekent dat er een fulltime leerkracht 
en 2 parttime klassenassistenten het VSO gaan 
verlaten. We gaan afscheid nemen van Juffrouw Elly, 
juffrouw Ilse en juffrouw Marcella. 
Juffrouw Elly is ruim 35 jaar werkzaam geweest op 
de Jan Baptist school en is dus ook bij vele (oud) 
leerlingen een bekende. Elly heeft zowel met hele 



jonge kinderen als met de oudere leerlingen 
gewerkt. We kennen juffrouw Elly als een zeer 
betrokken en enthousiaste collega die in de loop van 
de jaren vele creatieve ideeën de school in gebracht 
heeft.  
Juffrouw Ilse is bijna 20 jaar werkzaam geweest 
binnen de VSO afdeling van de school. We hebben 
Ilse leren kennen als een wat stillere kracht maar 
zeker ook enorm betrokken bij onze leerlingen. 
Vooral de laatste jaren heeft ze veel handwerklessen 
verzorgd en is menig leerling met een mooi kussen 
naar huis gegaan. 
Juffrouw Marcella is de jongste leerkracht binnen 
ons team en heeft 1 jaar bij ons op het VSO gewerkt. 
Vol enthousiasme en positieve energie was ze te 
vinden in VSO 1-2-4 en 5. 
Elly, Ilse en Marcella hebben inmiddels of krijgen op 
korte termijn een werkplek binnen een van de 
andere scholen van MosaLira. 
Het is natuurlijk niet fijn om afscheid te nemen van 
een werkplek en een team waar je lange tijd gewerkt 
hebt. We begrijpen dan ook heel goed welke 
gevoelens dit op kan roepen bij degene die afscheid 
moeten gaan nemen.  
Het hele team bedankt juffrouw Elly, Ilse en Marcella 
voor hun grote inzet, zorg voor de leerlingen en de 
collegialiteit. Tevens wensen we hun heel veel 
succes en werkplezier op hun nieuwe school en 
hopen dat ze daar snel weer een eigen plek zullen 
vinden. 
Elly, Ilse en Marcella, dank je wel en veel succes. We 
zullen jullie zeker gaan missen. 
 
MEE Meet &Greets! 
Ben jij 18 jaar of ouder en vind je het leuk om andere 
mensen te ontmoeten en samen te onderzoeken 
wat je in je vrije tijd graag zou willen doen? Kom dan 
naar Mee Meet & Greets! 
 

Wanneer? 
Maandag 2 oktober a.s. van 19:00 uur tot 21:00 uur; 
Maandag 9 oktober a.s. van 19:00 uur tot 21:00 uur; 
Maandag 13 november a.s. van 19:00 uur tot 20:00 
uur. 
 

Waar?  
Talentino Mestreech, Grote Gracht 74, 6211 SZ 
Maastricht. 
 

Voor wie?  
Mensen met een beperking van 18 jaar en ouder. 
 

Aanmelden?  
Stuur voor vrijdag 15 september a.s. een mail naar 
onderstaand mailadres onder vermelding van je 
naam, geboortedatum, geslacht, adres en 
telefoonnummer. 
 

Stuur mailtje naar: 

a.jordan@meezuidlimburg.nl 
i.vandenberg@meezuidlimburg.nl  
Tot ziens bij MEE Meet & Greets! 
 

 
 
 
 
Belangrijke data tot einde schooljaar: 
* 14 juli: Laatste schooldag. 
 
Volgende nieuwsbrief: 
Voor de zomervakantie zal de Kwebbel weer 
uitkomen, waarin ook onze leerlingen hun stukjes 
zullen schrijven.  
Wij wensen u alvast een fijne zomervakantie 
(maandag 17 juli tot en met vrijdag 25 augustus). 
 

Veel leesplezier. 
Team VSO Jan Baptistschool. 

 
 
 

 <-    ->  

 
Kijk ook eens op Facebook! 
 
 
 
 
 

 
Zie: www.zmlkjanbaptist.nl | MosaLira TV | 

Mijn School… 
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