


De Onderwijsraad vindt dat het voor 
scholen niet mogelijk is om voor  
1 januari 2007 voor- en naschoolse 

opvang te regelen. Scholen hebben meer tijd 
nodig om onder andere goede ruimtes en 
goed personeel te krijgen. 

de randvoorwaarden voldoen, zoals voldoende 
bekwaam personeel, goede ruimtes en financiële 
middelen.
De raad stelt daarom eerst een tijdelijke voorzie-
ning voor in de vorm van een inspanningsplicht 
voor scholen. Dat betekent dat scholen aantoon-
baar hun best moeten doen om aan verzoeken van 
ouders voor opvang van hun kinderen tegemoet te 
komen. Deze inspanningsplicht zou moeten ingaan 
vanaf 1 augustus 2007.

Na vier jaar krijgen scholen een resultaatver-
plichting opgelegd. Scholen krijgen dan de plicht 
voor- en naschoolse opvang te regelen voor hun 
leerlingen van vier tot twaalf jaar. Het afdwingbaar 
recht op deze vorm van opvang wordt dan in de 
wet opgenomen, stelt de raad.
In april komt het kabinet met een stappenplan voor 
de invoering van voor- en naschoolse opvang. Dan 
geeft het kabinet ook een reactie op het advies van 
de Onderwijsraad.

Dit schrijft de Onderwijsraad in een advies aan 
minister Van der Hoeven (OCW). In oktober 2005 
stelde het kabinet voor om scholen vanaf 1 januari 
2007 verantwoordelijk te maken voor het (laten) 
organiseren van voor- en naschoolse opvang.

Ouders kunnen dan aanspraak maken op de buiten-
schoolse opvang van hun kinderen tussen 7.30 uur 
en 18.30 uur.
De Onderwijsraad is positief over de mogelijkhe-
den van scholen om deze extra taak aan te kunnen. 
Wel vindt de raad dat deze verplichting niet per 1 
januari 2007 kan ingaan.  
Volgens de raad kunnen nog niet alle scholen aan 

Erfgoedspoor biedt leerlingen van 8 tot 15 jaar een 

doorgaande lijn erfgoededucatie die aansluit op zaak-

vakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Lokale 

erfgoedinstellingen ontwikkelen leerstof en lesmate-

riaal dat niet bovenop het overvolle lesprogramma 

komt. De gezamenlijke wens van de scholen in een 

gemeente of regio is hierbij het uitgangspunt. Bij het 

invullen van een lokaal Erfgoedspoor wordt rekening 

gehouden met kerndoelen en methoden. Meedoen 

aan Erfgoedspoor betekent dat vanaf groep 5 elk jaar 

bij zaakvakken als geschiedenis of aardrijkskunde het 

boek voor één onderwerp dicht blijft en lokaal erf-

goed als lesmateriaal wordt gebruikt. 

Een voorbeeld:

In groep 5:  een project over de groei van de eigen 

woonplaats, met plattegronden uit het 

archief.

In groep 6:  een project over het straatbeeld vroeger 

en nu met onderzoek naar een monument 

in de woonplaats.

In groep 7:  een project over verzamelen en bewaren 

in een museum, gekoppeld aan één van 

de tien tijdvakken.

In groep 8:  een archeologieproject met vondsten uit 

de directe omgeving.

Erfgoedspoor is een initiatief van het Erfgoedhuis 

Zuid-Holland, gefinancierd door de Provincie Zuid-

Holland. De scholen van Acis zijn enthousiast over dit 

initiatief. Maar liefst 11 Acis-scholen hebben besloten 

samen een Erfgoedspoor te ontwikkelen. Daarmee 

lopen de Acis scholen voorop, want de Hoeksche 

Waard is de eerste regio in Zuid-Holland waar dit 

gebeurt. Onze scholen waren dan ook uitgenodigd 

voor de officiële start op 6 april jl. van het provinciale 

project Erfgoedspoor. Via de kinderen zult u nog meer 

van Het Erfgoedspoor vernemen.

 

De volgende scholen nemen aan het 

Erfgoedspoor deel: 

De Schelf en de Julianaschool in ’s Gravendeel,  

De Hooistoof in Strijen-Sas, De Zevensprong en De 

Tandem in Oud-Beijerland, De Blieken in Klaaswaal, 

De Gouwaert in Goudszwaard, Het Anker en de 

Burgemeester van Bommelschool in Heinenoord,  

De Boomgaard in Mijnsheerenland en Het Driespan  

in Puttershoek. Een Erfgoedspoor loopt vier jaar. 

Meer informatie of brochures: www.erfgoedspoor.nl,  

Karin Kievit, Projectleider Erfgoedspoor, Erfgoedhuis Zuid-

Holland, tel: 015- 2154358, kievit@erfgoedhuis-zh.nl  

Twee leerlingen uit groep 7 van o.b.s. Het Driespan, 

Cynthia van Eekelen en Dionne Breure, trokken zich 

het lot van hun klasgenootje Dylan Ballijns zo aan, 

dat zij spontaan een actie op touw hebben gezet. 

De woonboot van de familie Ballijns was name-

lijk in de voorjaarsvakantie helemaal onder water 

gelopen. Alle spullen waren nat en zaten onder de 

modder. Zij moesten verhuizen naar een in allerijl 

neergezette caravan. Ook het speelgoed van Dylan 

en zijn jongere zus Caitlin uit groep 4 was vrijwel 

geheel verloren gegaan. Cynthia en Dionne riepen 

iedereen in hun groep op, om in het geheim, iets 

voor Dylan in te pakken van hun eigen speelgoed 

of om iets te kopen. Op vrijdag 3 maart werd dit 

feestelijk overhandigd in het bijzijn van zijn ouders. 

Dylan was zichtbaar blij met dit gebaar van zijn 

klasgenootjes. De actie van groep 7 kreeg gevolg 

in groep 4 en zo kon Caitlin op deze dag ook de 

door haar klasgenootjes ingepakte spulletjes in ont-

vangst nemen. De jeugd staat zo vaak negatief in 

het nieuws. Ten onrechte, zo blijkt weer eens.
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Klasgenootjes helpen 
klasgenootjes

Andere schooltijden
Op 15 november 2005 heeft de Eerste Kamer een 

nieuwe wet “Flexibilisering Schooltijden” aanvaard. 

Onder de oude wet moesten kinderen uit de groe-

pen 1 tot met 4 minimaal 880 uur per schooljaar 

naar school. Kinderen uit de bovenbouw moesten 

tenminste 1000 uur per cursusjaar naar school. 

Hierin ligt de verklaring voor de verschillende 

eindtijden ’s ochtends tussen onderbouw en boven-

bouw. In de praktijk leverde dit voor ouders soms 

problemen op met halen en brengen. Voor scholen 

betekende dit, dat de middagpauze lang duurde 

voor kinderen uit de onderbouw die moesten over-

blijven. De nieuwe wet schrijft nu voor, dat de mini-

mumonderwijstijd 7520 uur blijft, verdeeld over 

8 schooljaren. Het maximum van 5,5 schooluren 

per dag vervalt. Hiermee is de mogelijkheid ont-

staan om 940 uur per jaar les te geven in onder- en 

bovenbouw. Acis zal zich in de komende maanden 

op deze veranderde wetgeving beraden. 

Advies: geef scholen meer tijd voor regelen opvang
Erfgoedspoor in de 
Hoeksche Waard: boek 
dicht en de klas uit!

Acis-voorleesochtend
Op 31 januari jl. deden alle Acis scholen mee 

aan het voorleesontbijt. De plaatselijke pers 

heeft hier ruimschoots aandacht aan besteed. 

De Albert Schweitzerschool in Oud-Beijerland 

nodigde de algemeen directeur van Acis uit. 

De Albert Schweitzerschool had dit jaar de eer, om 

Luc van Heeren te hebben kunnen “strikken” om in 

een aantal groepen voor te lezen. Dat het voor alle 

betrokkenen een heel positieve en prettige ervaring 

was, wordt geïllustreerd met de volgende opmerking 

van een van de leerlingen: “…. En toen ging hij de 

hoek om [betekent: sloeg een bladzijde om] en toen 

werd zijn stem zó spannend….!”
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In de vorige Acis Actueel berichtten 
wij u over onze plannen een school 
in de wijk Poortwijk (Oud-Beijerland) 
te gaan stichten. Hierop kregen wij 
veel positieve reacties. De kansen op 
de komst van een openbare school 
in Poortwijk zijn de laatste tijd fors 
toegenomen. In het coalitieakkoord 
2006-2010 van PvdA, VVD, Bint en 
SGP staat hierover het volgende: 
“Er moet sprake zijn van een goed 
en divers onderwijsaanbod in Oud-
Beijerland. Om een evenwichtige 
spreiding van het basisonderwijs in 
het oostelijk deel van de gemeente 
te verwezenlijken heeft het vorige 

college het initiatief genomen om 
een onderzoek in te stellen naar 
de mogelijkheden tot realisatie van 
basisonderwijs in Poortwijk. Op 
basis van de uitkomsten van dit 
onderzoek zullen keuzes worden 
gevraagd met betrekking tot sprei-
ding van de onderwijsvoorzieningen 
en de inzet van financiële middelen. 
In het genoemde onderzoek moet 
worden betrokken de vraag of een 
dergelijke basisschool gerealiseerd 
kan worden voor verscheidene deno-
minaties. Tevens moet er gekeken 
worden om een speelplaats bij de 
school te situeren.”  

ACIS AAN 
DE MUUR
Misschien is het u al op-

gevallen. De scholen van 

Acis krijgen een nieuw 

naambord met daarop ook 

de naam van de overkoepe-

lende stichting. 

Openbaar onderwijs 
in Poortwijk
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Alarm maar 
geen loeiende
sirenes

Acis Actueel is in 
een nieuw jasje 
gestoken, maar 
blijft drie keer per 
jaar verschijnen. 

Wilt u wekelijks op 
de hoogte blijven? 
Kijk dan op onze 
eveneens ver-
nieuwde site: 
www.acishw.nl  
Deze wordt elke 
week wordt geac-
tualiseerd. 

-  er is voldoende ruimte beschikbaar, 

zowel binnen als buiten;

-  er is sprake van een ruimhartige 

financiering.

Voor onszelf zullen we met elkaar 

nog een groot aantal vragen moeten 

beantwoorden.

Een eerste rijtje:

-  hoe zorgen we ervoor dat de relatie 

school-opvang zoveel mogelijk 

wrijvingsloos blijft?

-  welke vormen van synergie zijn 

mogelijk?

-  hoe regelen we een eventueel 

gezamenlijk gebruik van de 

beschikbare ruimte?

-  hoe moeten de gezagsverhoudingen 

komen te liggen?

-  is het mogelijk, c.q. wenselijk, 

dat de opvang een deel van de 

kinderlijke ontwikkeling waarin 

de school mogelijk tekortschiet 

(bewegingsonderwijs, musische 

vorming) voor zijn rekening neemt?

-  welke samenwerkingsverbanden 

gaan we aan met zusterscholen 

(wellicht ook van andere 

denominaties), kinderdagverblijven, 

het verenigingsleven in zijn volle 

omvang?

-  welke afspraken maken we met de 

ouders?

-  wat regelen we bovenschools en wat 

op schoolniveau?

De omvang en de impact van de nieuwe 

taak zullen in onze Hoeksche Waard, 

vergeleken met de grote steden, nog wel 

meevallen. Dat betekent dat we ook wat 

meer speelruimte hebben. Laten we die 

met elkaar optimaal gebruiken.

Wout van Steenis

Bindelijk weer eens een advies 
van de onderwijsraad waar we 
wat mee kunnen. Het advies 

heet “Een vlechtwerk van  opvang en 

onderwijs”. 

Mijn kritiek in een vorige column op de 

wens van kamer en kabinet om de scho-

len te verplichten voor- en naschoolse 

opvang te verzorgen vanaf 1 januari 2007 

wordt in het rapport bevestigd. Een wet-

telijke verplichting komt er pas, als ten-

minste het advies door de minister wordt 

overgenomen, per 1 augustus 2011.

Aannemelijk is dat de maatschappelijke 

ontwikkelingen de vraag naar opvang 

nog zullen doen toenemen. Elke oplossing 

die de scholen met rust laat, kunnen 

we daarbij op onze pedagogische buik 

schrijven. Er zit niets anders op dan ons 

in de komende vijf jaar voor te bereiden 

op een nieuwe wettelijk vastgelegde 

opdracht. Kunnen we daar zowel voor 

de kinderen als voor de scholen een win-

winsituatie van maken?

Voor we zover zijn zal er aan een aantal 

voorwaarden moeten zijn voldaan. Een 

lijstje:

-  het onderwijs, onze core-business, 

wordt op geen enkele manier 

geschaad;

-  de opvang biedt de kinderen een 

welkome aanvulling op hun niet-

schoolse ontwikkeling;

-  er zijn voldoende competente 

uitvoerders;

Leve de 
onderwijsraad
Wout 
van 
Steenis

De volgende 
Acis Actueel
De volgende Acis Actueel verschijnt 
18 oktober 2006. Wilt u op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen rond Acis, 
bezoek dan onze site www.acishw.nl 

Beleidsplannen
Het bestuur van de Stichting Acis heeft 
in de bestuursvergadering van 28 maart 
jl. het beleid voor de periode 2006-2010 
vastgesteld. Het betreft het strategisch 
beleidsplan, het ICT-plan en het zorg-
plan. Over enige tijd zullen deze docu-
menten op onze site worden geplaatst.
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Onderwijsnummer
Per 1 augustus 2008 krijgt elke leer-
ling in het basisonderwijs in het hele 
land een onderwijsnummer. In het 
voortgezet onderwijs gebeurde dat 
al eerder. 

Dit onderwijsnummer of persoonsgebon-
den nummer zal worden gebruikt voor:
de contacten met andere onderwijs-
instellingen, de communicatie met de 
gemeente, de inspectie en de overheid. 
De komende jaren zullen gebruikt worden 
om alle basisscholen “onderwijsnum-
merproof” te maken; vooral gaat het dan 
om softwarematige aanpassingen van de 
leerlingenadministratie op de scholen. Bij 
inschrijving van leerlingen zal in de na-
bije toekomst naar het onderwijsnummer 
gevraagd worden.

E

Elke Acis-school beschikt over gediplomeerde bedrijfshulpverle-

ners (BHV-ers), die hun kennis en vaardigheden regelmatig moeten 

opfrissen. Dat daarbij levensechte situaties worden nagebootst, bewij-

zen deze foto’s. Natuurlijk hopen we, dat het slechts bij oefenen blijft.
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