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Daniëlle
en Kimberly
Daniëlle en Kimberly (15) wonen met
man/vader Richard en hond Benji in een
eengezinswoning in Poortugaal. Daniëlle
was kapster, maar verdeelt haar tijd
tegenwoordig tussen het huishouden en
creatieve activiteiten als tekenen en haken. Ook kijkt ze graag naar documentaires over medische onderwerpen. Kimberly zit in klas 2 van Accent Hoogvliet,
een school voor praktijkonderwijs. Ze
gaat er graag op uit met haar vriendinnen. Bijvoorbeeld om foto’s te maken in
de natuur of bezig te zijn met fashion.

WAAROM HEBBEN JULLIE VOOR ACCENT
HOOGVLIET GEKOZEN?

Daniëlle: ‘Helemaal niets. Het is een superschool. Misschien
zijn ze wat streng, maar daardoor voelt het heel erg veilig.’

Daniëlle: ‘De overgang van een reguliere basisschool naar
even slikken, maar uiteindelijk voelde het als thuiskomen.

DENK JE AL NA OVER WAT JE NA DEZE
SCHOOL WILT GAAN DOEN?

Accent Hoogvliet sluit daar wat dat betreft mooi op aan.’

Kimberly: ‘Ik blijf waarschijnlijk tot mijn achttiende bij

Kimberly: ‘De leraren zijn heel erg open en hebben interesse

Accent Hoogvliet en kan daar dan ook al met de entreeop-

voor wat je doet en wie je bent. Ik kan ook altijd een gesprek

leiding van het mbo starten. Daarna wil ik verder naar mbo

met ze voeren. Daar maken ze echt tijd voor vrij.’

2 zodat ik onderwijsassistente kan worden. Ik heb al een

een school voor speciaal basisonderwijs was indertijd wel

snuffelstage op mijn oude basisschool gedaan en voor elkaar

WAT VIND JE LEUK AAN SCHOOL?

gekregen dat ik er vanaf volgend jaar twee dagen per week

Kimberly: ‘Het voelt vertrouwd en de combinatie van les en

stage mag lopen.’

praktijkvakken is erg fijn. Je leert schoffelen en tegels leggen,

Daniëlle: ‘Ik vind het echt super dat ze dat gaat doen.’

je kookt, maakt schoon, je kunt iets met handel doen. Heel
breed dus.’

WAT ZIJN JE DROMEN VOOR LATER?

Daniëlle: ‘Ik vind het nauwe contact erg fijn. Het is per-

Kimberly: ‘Onderwijsassistente worden, een gezin krijgen en

soonlijk en constant mogelijk. Niet alleen als er iets is of het

gelukkig zijn.’

rapport wordt uitgereikt. Wij voelen geen drempels, maar

Daniëlle: ‘Ik hoop dat ze verstandige keuzes blijft maken en

worden op school gezien en gehoord.’

dicht bij zichzelf blijft.’

WAT MIS JE?
Kimberly: ‘Eigenlijk niets. Het is alleen jammer dat we in de
tweede klas geen muziek meer hebben.’

