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Wat heb je geleerd?
Mijn andere school was 
moeilijk en er is was teveel 
herrie. Hierdoor kwam mijn 
hoofd in een shutdown. Op 
de Parel kom ik weer vooruit 
in plaats van stil te staan. 
En ik heb geleerd dat als je 
gepest wordt, je niet meteen 
met de vuist hoeft te slaan. 
Je kunt zoveel meer doen.

Schoolverlaters Stroom A7-8

Mikail
12 jaar 

Waar ga je naartoe?
Naar het VMBO van Heliomare Heemskerk. 
Mijn beste vriendin Sijtje gaat mee. Het is 
spannend maar gelukkig heb ik een privé 
rondleiding gehad waardoor ik me een stuk 
rustiger voel. 

Wat ga je missen?
De juf en het zwembad. Omdat de bodem 
omhoog en omlaag gaat, kan ik staan bij het 
spelen.

Pietje
12 jaar 

WAT 
HEB JE 

GELEERD?

WAT 
GA JE 

MISSEN?

WAAR GA 
JE NAAR 

TOE?

Ik heb COPD en moet daarom twee keer per dag 
vernevelen met de verpleegkundige. Op de Parel is 
mijn spelling erg vooruit gegaan. Ik vond het irritant 
om te lezen en zat op groep 3 niveau. Met wat extra 
hulp zit ik nu weer op schema.

Juf Esmee, Claudia en vooral Suzanne want ze is 
aardig en grappig. En natuurlijk de eindmusical en 
schoolkamp. Dan krijgen we patat en pizza en mogen 
we een kwartier op onze telefoon.

Naar het VMBO van Heliomare Heemskerk.  Ik heb 
geen zin in die stapels huiswerk maar wil wel met mijn 
vrienden mee.

‘mijn spelling
is erg vooruit 

gegaan’



Daley
12 jaar

Wat heb je geleerd?
Door mijn Prikkelbare Darm Syndroom en omdat ik extra 
uitleg nodig heb, kwam ik een jaar geleden bij de Parel. 
Hier kan ik bij alle lessen zijn en is mijn rekenen erg 
vooruit gegaan. Ook ben ik niet meer bang om dingen 
fout te doen en voor mezelf op te komen.

Wat ga je missen?
De juffen in de klas en groep 7 want die blijven hier. 

Waar ga je naartoe?
Naar het VMBO van Heliomare Heemskerk. Ik vind het 
spannend want ik zit nog maar net op de Parel en denk 
dat veel kinderen bij Heliomare groot zijn. En het is ook 
leuk want heel groep 8 gaat mee.

Sijtje  
12 jaar

‘ik ben trots 
op alles wat ik 
geleerd heb’

WAT HEB JE GELEERD?
Ik heb Cerebrale Parese en doe daarom alles langzamer. 
Ook schrijven, alleen schrijf ik nu niet meer zo groot. Ik 
ben trots op ALLES wat ik geleerd heb. Ik wil graag veel 
weten. En elke keer als iets mis gaat, leer ik hier weer 
van.

WAT GA JE MISSEN?
De gezelligheid in de klas, mijn vrienden en juffen. En 
de vissen want ik kijk graag hoe ze rondzwemmen. Dan 
denk ik: ‘Een vis zijn is toch gemakkelijker dan mens 
zijn’.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Naar het VMBO van Heliomare Heemskerk. Alles is 
daar anders: de gangen, de lessen, de kinderen, meer 
huiswerk…  Maar ik ben ook benieuwd naar de nieuwe 
dingen.



Luuk
13 jaar

WAT HEB JE GELEERD?
Ik heb een eetstoornis waardoor ik niet zo goed 
kan eten. Toch heb ik het hier heel leuk gehad, daar 
ben ik trots op. En dat ik beter ben gaan rekenen. 
Spelling vind ik het leukst. Nieuwe woorden 
opschrijven en ze later in gesprekken gebruiken.

WAT GA JE MISSEN?
Alle juffen bij wie ik in de klas heb gezeten. En 
Boris, hoewel hij al een jaar weg is hier.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Naar het VMBO van Heliomare Heemskerk. Ik ben 
een beetje klaar op de Parel. Lijkt me super leuk een 
nieuwe school en nieuwe kinderen. Al is het ook fijn 
om daar oude bekenden te zien.

Guido
13 jaar

Wat heb je geleerd?
Ik heb geen hekel aan leren maar beweeg het allerliefst. 
Ik vind het verslavend om te sporten. Ik kan niet 
stoppen omdat ik het zó leuk vind. Thuis heb ik mijn 
eigen gym. Sporten maakt me blij omdat ik dan weer 
normaal kan lopen en bewegen. Het geeft me energie.

Wat ga je missen?
Akoestische gitaar bij muziekles, alle meesters, juffen 
en vrienden die achterblijven. En natuurlijk vooral gym! 

Waar ga je naartoe?
Naar het VMBO van Heliomare Heemskerk. Een sprong 
in het diepe want ik ken de weg niet en de namen. 
Gelukkig hebben ze drie gymzalen, een atletiekbaan en 
zwembad. En ook aardige docenten en mooie lokalen.



Schoolverlaters VSO B-C

Anissa
19 jaar

Tijn
18 jaar

WAT 
HEB JE 

GELEERD?

WAT 
GA JE 

MISSEN?

WAAR GA 
JE NAAR 

TOE?

De magazijnronde en de GFT ronde. En voor 
het bedrijf Hovicon stop ik 2 pluggen en 2 
schroeven in een zakje, leuk om samen te doen. 
Ik hou ook van rekenen en taal, op de computer 
de getallenlijn maken. Hoeveel witte en rode 
kralen zijn er? Maar het allerleukste: Jan heeft 
me geleerd hoe ik moet grasmaaien met een 
motormaaier! 

Natuurlijk maaien met Jan. En gymles geven met 
Elise of gymles krijgen van Serge.

Ik ga dieren verzorgen bij zorgboerderij Zebra-
Zorg, koffie rondbrengen en afval ophalen bij 
ouderenzorg de Molenburg en klussen in het park 
bij De Hartekamp

Wat heb je geleerd?
Rekenen op de Ipad of nieuwsbegrip en zingen bij groepslogo met 
Anjo. En ik heb spieren gekregen door sporten. Ook heb ik leren 
kloklezen. Nu weet ik precies hoe laat mijn bus komt en wanneer 
ik pauze mag houden of eten.

Waar ga je naartoe?
Ik vind afscheid nemen niet leuk, ik moet 
dan huilen. Gelukkig is bij ’t Paleis ook 
een vriend waarmee ik kan giechelen als 
we koffie en thee schenken. De andere 
dagbesteding zoeken we nog. Hopelijk 
hou ik twee dagen vrij om te shoppen.

Wat ga je missen?
Mijn beste vriend Wesley, we 
laten elkaar altijd lachen. En 
samen buiten spelen met Robin 
en Storm.
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Wat heb je geleerd?
Deze school sluit goed 
aan bij wie ik ben. Ik heb 
geleerd hoe ik met mezelf 
en anderen kan omgaan. 
En ik kan nu samenwerken. 
Ook ben ik zelfstandiger 
geworden. Daar moet ik nog 
wel hard voor werken door 
mijn concentratie.

Jules
13 jaar 

Waar ga je naartoe?
Naar het praktijkonderwijs van Heliomare 
Heemskerk. Het is nog onbekend voor mij 
dus ik moet er nog wel aan wennen. Eerst 
maar eens kijken of het wat is.

Wat ga je missen?
Frans de conciërge omdat ik hem altijd 
mag helpen met klussen. En mijn twee 
begeleiders van Happy2Move: Kimberly 
omdat ze super veel humor heeft. En Svenja 
omdat ze me al zolang helpt.

Luwe
13 jaar 

WAT 
HEB JE 

GELEERD?

WAT 
GA JE 

MISSEN?

WAAR GA 
JE NAAR 

TOE?

Ik kan rekenen op de computer. In mijn hoofd tel ik 
wel tot twintig. Ook heb ik geleerd om zelf te lezen. En 
ik vind het fijn om te zwemmen. Dan gooien de juffen 
me alle kanten op, mijn hoofd onder water. Of wordt 
de mat een boot op de woeste zee. Lekker wild!

Helemaal niets want ik kom met de Pommy gewoon 
langs bij mijn oude klas. 

Naar de VSO van de Parel. Veel zin in want dan kan ik 
meer klussen gaan doen. Papier versnipperen of in de 
winkel werken. Ik hou namelijk van eten en kijken wat 
anderen eten.

‘in mijn hoofd 
tel ik wel tot 

twintig’



Roxanne  
13 jaar

WAT HEB JE GELEERD?
Ik hou van bewegen: zwemmen en gym zijn mijn 
lievelingsvakken. Alleen soms is het te druk voor mij, word 
ik boos en verdrietig. Ik heb geleerd dat ik dan beter een 
rustige plek kan zoeken. Als ik weer kalm ben, ga ik terug 
naar de klas.
 
WAT GA JE MISSEN?
De juffen, mijn vrienden en vooral juf Jorinde. Ze knuffelt 
zo lekker en ze is lief en knap.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Naar het praktijkonderwijs van Heliomare Heemskerk. Ik 
zal in het begin verlegen zijn want ik ken veel mensen niet. 
Gelukkig zijn er een paar bekenden en ik heb ook zin om 
andere vrienden te maken.

‘ik heb zin om 
andere vrienden 

te maken’



Wat heb je geleerd?
Taal, lezen en schrijven. Het 
was lastig maar nu niet meer. 
Ik hou van de beweging 
van schrijven. Het geeft 
een fijn gevoel, net als bij 
tekenen. Ook heb ik bij logo 
geoefend om beter te praten, 
met mijn mond en mijn 
spraakapparaat. En bij fysio 
getraind met lopen.

Waar ga je naartoe?
Naar het praktijkonderwijs van Heliomare 
Heemskerk. Leuk zo’n grote school met andere 
kinderen. Je kunt daar koken, daar hou ik van. 
Ik lust namelijk alles! 

Wat ga je missen?
Heel veel. Juf Ilse, ze maakt grapjes en is 
lief. Het zwembad, zo lekker om te drijven 
want dan is alles licht. En schommelen op 
de rolstoelschommel.

Stef
13 jaar 

WAT 
HEB JE 

GELEERD?

WAT 
GA JE 

MISSEN?

WAAR GA 
JE NAAR 

TOE?

Op mijn andere school werd ik gepest. Op de Parel 
kan ik mezelf zijn en ze zijn hier aardig, de juffen en 
kinderen. Ik ben vooruit gegaan met taal. Ik lees graag 
boekjes over Borre, leuk en niet zo dik. En ik kan goed 
sporten: salto’s, trampoline springen, volleyballen en 
nog veel meer.

De juffen die lief, grappig en geduldig zijn. De kinderen 
niet want ik heb hun nummer en we kunnen gewoon 
afspreken.

Naar het praktijkonderwijs van Heliomare Heemskerk. 
Ik ben wel relaxed want ik ben al op zoveel scholen 
geweest. Ze hebben een hele grote gymzaal dus laat 
maar komen.

Dylano
12 jaar 



Dewi  
13 jaar

WAT HEB JE GELEERD?
Rekenen, dat vind ik ook het leukst. En ik heb geleerd over 
de klok. De hele uren kan ik heel goed. Nieuwsbegrip vind 
ik soms eng, ik ben er vegetariër door geworden.
 
WAT GA JE MISSEN?
Mijn vriend Dylano, wat heeft hij mooie ogen. Hij helpt mij 
en houdt van spelletjes. In de Coronatijd hebben we samen 
vaak memorie gespeeld.

WAAR GA JE NAAR TOE?
Ik ga naar de VSO op de Parel. Ik vind het digibord daar 
veel interessanter dan nu in de klas. En ik heb zin in de 
stages die je gaat doen op de VSO. Vooral de handdoeken 
vervangen, dan ga ik het eerst naar groep B7-8.

‘ik vind 
het digibord 
daar veel 

interessanter’
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