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Schoolverlaters Stroom A6-7-8
Aukje
13 jaar
‘ik durf nu
mijn mening
te geven’

WAT Ik werd op mijn vorige school snel boos omdat ik
HEB JE werd gepest en niet de goede begeleiding kreeg
GELEERD? voor mijn reuma. Op de Parel heb ik mijn boosheid

leren beheersen en ik durf nu mijn mening te geven
over dingen.

WAT Vooral de juffen en de extra begeleiding die ik
GA JE krijg. En natuurlijk mijn vrienden hier. Ook ga ik de
MISSEN? kinderen van C Plancius missen. Ik vind ze lief en
het is leuk om ze te helpen.

WAAR GA Naar de MAVO op het Herbert Vissers College in
JE NAAR Nieuw-Vennep. Ik vind het spannend omdat het een
TOE? reguliere school is maar ik ben er wel klaar voor.

Isa
12 jaar

Wat heb je geleerd?
Ik krijg een vol hoofd als
de klas te groot is en door
astma ben ik snel moe. Als
het teveel voor me wordt,
kom ik saggerijnig thuis.
Gelukkig was het rustig op
de Parel. En ik heb geleerd
om de juf om hulp te
vragen als ik ruzie heb of
de stof niet begrijp.

Waar ga je naartoe?
Naar het VMBO-T van het Heliomare
College in Heemskerk. Daar houden ze
rekening met mijn longen en er zijn
ook kleine klassen.

Wat ga je missen?
Ik ben nieuwsgierig naar de nieuwe
dingen straks maar ik ga de gezelligheid
van mijn vrienden en juf Susanne wel
missen. En het voetballen en basketballen
op het Cruyff Court met de jongens

Robin
13 jaar

Mohamed
12 jaar

‘ik durf
de grote stap
wel aan’

WAT HEB JE GELEERD?
Ik heb het syndroom van Pfeiffer en heb daarom
extra zorg nodig. Op de Parel heb ik mijn conditie
opgebouwd en beter leren praten. Ook heeft juf
Susanne me geleerd om op mezelf te vertrouwen. Dat
het genoeg is om jezelf te zijn.

WAT GA JE MISSEN?
Ik zit hier al negen jaar maar durf de grote stap wel
aan. Wel ga ik juf Susanne missen, ze is leuk en ook
een beetje gek. En Pietje, die als een broertje voor me
is. En het paardengepraat van Sijtje, ook al hou ik niet
van paarden.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Naar het VMBO-T van De Kleine Prins Hilversum.
Een mooie, leuke en nieuwe school.

Wat heb je geleerd?

Ik heb een beperking aan mijn knieën maar ik ben
uitgedaagd om dingen toch te doen. Zoals de buitenkant
van het klimrek beklimmen. Toen een klasgenootje liet
zien hoe hij dat deed, dacht ik: dan kan ik het ook!

Wat ga je missen?

Ik zit hier al te lang, laat me maar naar een andere school
gaan. Maar ik ga Guus, Mikail en Luuk wel missen. Samen
loltrappen en hard gillen, ook al wordt de juf dan soms boos.

Waar ga je naartoe?

Naar het VMBO-T van het Heliomare College in
Heemskerk. Ik wilde eerst naar dezelfde school als
mijn tweelingbroer maar ben bang dat ze daar meer
aandacht geven aan mijn benen dan aan mijzelf.

Ruben
9 jaar

WAT HEB JE GELEERD?
Ik had door mijn chronische ziekte
verpleegkundige hulp op school nodig maar na
de operatie niet meer. En ik ben wat sneller moe.
Het is fijn dat ik het hier rustiger aan kon doen en
extra aandacht kreeg.

WAT GA JE MISSEN?
Grappen uithalen met Guus en Gijs. De
verpleegkundigen die een soort van ouders waren
voor me. En de humor van de juffen. Ze waren
niet streng maar ik luister ook goed.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Naar groep 8 van basisschool Opmaat in NieuwVennep. In het gebouw van onze kerk en bij mij
in de straat. Ik hoop dat ik zo meer vrienden krijg
in de buurt en straks gemakkelijker overstap naar
de middelbare school.

Schoolverlaters STROOM B7-8
Tess
13 jaar

Alize
13 jaar

WAT Ik wilde beter en kleiner leren schrijven
HEB JE en dat is gelukt. En ik kan alles met het
GELEERD? spraakapparaat vertellen. Zo nodig google ik

het en laat het zien. Ook weet ik precies hoe
iedereen is ingepland op het therapierooster,
vaak nog beter dan de juffen. Als ze het
vergeten, waarschuw ik ze even.

WAT Alles! Ik ben er klaar voor om weg te gaan en
GA JE ook verdrietig. Ik ga rekenen en taal met de
MISSEN? juffen missen. Ze zijn allemaal hartstikke gek.
En gamen met mijn beste vriendin Alize.

WAAR GA Naar het praktijkonderwijs van het Heliomare
JE NAAR College in Heemskerk. Dat is een grote school
TOE? en dat is goed.

Wat heb je geleerd?
Door veel oefenen bij fysio is mijn scheve rug op de Parel
rechter geworden. Ook ben ik trots dat ik steeds beter kan
lezen en rekenen. Alles van leren is namelijk leuk. En ik krijg
wat meer tijd om te eten, want ik heb regelmatig geen trek.

Wat ga je missen?
Ik ben wel vaker van school
gewisseld dus ik vind het
niet zo spannend om weg
te gaan. Ik ga wel mijn
vrienden missen en het
zwembad. Ik heb namelijk
een zeemeerminstaart en een
zeemeerminnendiploma

Waar ga je naartoe?
Naar het voortgezet speciaal
onderwijs van de Waterlelie
in Crucquius. Daar is geen
zwembad maar je mag wel op
het schoolplein met je telefoon
en er is wifi.

Daan
13 jaar

‘het is tijd
voor wat
anders’

Joery
13 jaar

Wat heb je geleerd?

Ik kan niet zo snel leren maar heb beter leren praten,
schrijven en rekenen. Het allerleukste is zwemmen: lekker
baantjes trekken en onder water zwemmen.

Wat ga je missen?

Alle juffen, vooral knuffelen met juf Ruby. En kletsen met
Syl die bij mij in de bus zit. Ik vind het leuk om straks
nieuwe dingen en mensen te gaan zien. En het is ook
spannend om weg te gaan want ik ken het hier zo goed.

Waar ga je naartoe?

Naar het voortgezet speciaal onderwijs van de Waterlelie in
Crucquius. Het is een mooie school met mooie kleuren. Er
komen veel kinderen van de Parel dus het is al een beetje
bekend voor mij.

WAT HEB JE GELEERD?
Ik schrijf veel, hoofdletters en normale letters. Bij mij is
de A altijd een hoofdletter, dat is gemakkelijker. En ik
doe leuke vakken zoals rekenen. Dan meet ik welk cijfer
het woord is en maak ik lange en korte woorden.

WAT GA JE MISSEN?
Ik ben hier al zo lang, het is tijd voor wat anders. Ik ga
wel sporten in de gymzaal missen en bij de naschoolse
opvang Happy2Move. Ook de heerlijke lasagne daar. En
het Cruyff Court want ik zit ook al heel lang op voetbal.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Naar het voortgezet speciaal onderwijs van de Waterlelie
in Crucquius.

Boris
13 jaar

Wat heb je geleerd?
Ik had een achterstand door ziekenhuisopnames en die heb ik
hier ingehaald. Ook heb ik geleerd om zachte dingen te eten,
ik had een ander eetpatroon dan de meeste mensen. En ik kan
nu veel meer over mezelf vertellen.

Wat ga je missen?
Vooral de juffen, ze hebben
me geholpen met wat ik nu
heb bereikt. En mijn vriend
Luuk. Als baby is er veel met
mij gebeurd waardoor ik het
lastig vind om mensen te
vertrouwen, maar ik ken hem
al heel lang en hij snapt me.

Waar ga je naartoe?
Naar het voortgezet onderwijs
van de Waterlelie in Crucquius.
Het lijkt me een leuke school
en hopelijk is daar een kind
dat hetzelfde is als ik.

Schoolverlaters Stroom VSO C

Sam
19 jaar

Sem
18 jaar

WAT Het allerleukste vind ik in de tuin werken met Jan.
HEB JE Hij is aardig en heeft geduld. Samen grasmaaien,
GELEERD? vegen en voor de planten zorgen. En ik zorg ervoor
dat iedereen in de klas te drinken heeft: limonade
voor mijn klasgenoten en koffie voor de juffen.

WAT De juffen en dan vooral Ruby omdat ze uit België
GA JE komt. Ik hou van België en Brabant. En mijn vriend
MISSEN? Joris van Happy2Move. Hij is net als ik fan van Ajax.
WAAR GA Naar Lotuz Dagbesteding in IJmuiden. Daar ga ik
JE NAAR folderen, schilderen en nog veel meer. En naar de
TOE? boerderij van Stichting Zebra-Zorg in Vogelenzang,
Ik mag daar al zelf met de hogedrukspuit werken.
Super cool.

Wat heb je geleerd?
Ik kan nu mijn spullen
opruimen en zelf mijn
toetje opeten. En ik geniet
van muziek: het carnaval
van de Efteling, als Maria
Beethoven zingt of de
liedjes in een luisterboek. Ik
lach als Sam gekke geluiden
voor me maakt. En ik kan
ook goed pianospelen,
iedereen is dan verbaasd.

Waar ga je naartoe?
Naar de dagbesteding van de Antroposofische
Zorgstichting Rozemarijn in Haarlem. Daar
ga ik knutselen, muziek maken, koken en
wandelen. Ik ben al een paar keer gaan
oefenen en ben klaar voor wat anders.

Wat ga je missen?
De lessen van juf Elise en Kim, muziekles
van Vincent en rennen op de loopband
met Svenja, mijn persoonlijk begeleider in
de klas.

Seb
16 jaar

‘jammer dat
ik de juffen
niet meer
kan laten
schrikken’

WAT HEB JE GELEERD?
Ik heb geleerd om zelf mijn spulletjes op te ruimen. Ook
laat ik iedereen springen en jumpen en vertel elke dag in
de kring een verhaal met mijn spraakknop. En ik zing het
liedje ‘De zevensprong’. Ik kan namelijk heel goed tellen.

WAT GA JE MISSEN?
Ik ben toe aan een volgende stap waar ik lekker mijn
ding kan doen: lopen, spelen met mijn vrienden en
de treintjes. Ik vind het wel jammer dat ik mijn juffen
niet meer kan laten schrikken en ga het zwemmen en
de muziekles van Vincent missen. En de knikkerbaan
met Roel. Hij gaat dan heel hard niezen en dan moet ik
lachen.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Net als Sem naar de dagbesteding van Rozemarijn in
Haarlem.

Schoolverlaters Stroom VSO B-C
Ties
19 jaar

Najah
15 jaar

WAT Ik vind het nog steeds heel leuk op school. Vooral
HEB JE eten koken: snijden, alles in de pan, proeven en
GELEERD? dan verkopen in de Eetkeet. De soep eet ik zelf ook
op. Kippensoep is het allerlekkerste. Ik ben een
echte lekkerbek.

WAT Ik vind het niet leuk om weg te gaan want ik
GA JE ben al zo lang met iedereen hier samen. Ik ga de
MISSEN? gezelligheid met de kinderen missen. Ook Anjo
natuurlijk, ze is heel leuk en ze heeft me beter
leren praten. En Ingrid, die helpt me met lezen.

WAAR GA Naar Atelier Rozemarijn in Heemstede. Daar ga ik
JE NAAR schilderen en natuurlijk koken. Gelukkig hebben ze
TOE? daar ook kippensoep.

Wat heb je geleerd?

Wat ga je missen?

Alles is hier leuk! Ik heb taal,
spelling en rekenen geleerd,
maar het liefst loop ik stage.
Koffie en thee maken voor de
klas en zelf koffie drinken. En
wassen en opvouwen. In de
pauze mag ik even op mijn
telefoon en ga ik whatsappen
met vriendinnen en een filmpje
kijken.

Juf Susanne en Kosta, omdat ze
heel lief voor me zijn. En Aukje, ze
is nooit boos en ik hou gewoon van
haar. Het is fijn om bij haar te zijn.

Waar ga je naartoe?
Naar het praktijkonderwijs van Heliomare
College in Heemskerk. Ik wist meteen dat de
mensen en kinderen daar lief zijn. De rest ga
ik nog ontdekken.
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