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Stichting ACIS
Openbaar Primair Onderwijs
0186 - 60 58 20

T 0186 - 60 58 00

F

Acis Actueel informeert u 3 maal per
jaar. Via onze website, die regelmatig
wordt bijgewerkt, volgt u het Acisnieuws altijd op de voet. Ook treft
u op onze site diverse beleidsdocumenten aan. Beslist de moeite waard
om deze site toe te voegen aan uw
’favorieten’.

Acis Actueel wordt
uitgereikt op alle
Acis-scholen

www.acishw.nl

info@acishw.nl

Meivakantie:
zaterdag 28-04-2007
t/m zondag 06-05-2007
Hemelvaartsvakantie:
donderdag 17-05-07
t/m zondag 20-05-07
Pinkstervakantie:
zaterdag 26-05-2007
t/m zondag 03-06-2007
Zomervakantie:
zaterdag 21-07-2007
t/m zondag 02-09-2007

E

Herfstvakantie:
zaterdag 21-10-2006
t/m zondag 29-10-2006
Kerstvakantie:
zaterdag 23-12-2006
t/m zondag 07-01-2007
Voorjaarsvakantie:
zaterdag 17-02-2007
t/m zondag 25-02-2007
Paasvakantie:
vrijdag 06-04-2007
t/m maandag 09-04-2007

Wilhelminastraat 6a

Vakantierooster 2006/2007
Het bestuur van Acis heeft het vakantierooster voor het schooljaar 2006/2007 vastgesteld.
Wij verzoeken u dringend bij het plannen van uw vakantie rekening met de schoolvakanties te
houden. Slechts in heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school de ouders van een
leerling toestemming geven voor extra vakantieverlof.

De Tandem in
Oud-Beijerland; Ruim
200 Kids tegen geweld

N
website: www.acishw.nl

We zullen zijn publicaties volgen. Als
rechtgeaard econoom zal natuurlijk
ook hij de kosten inzichtelijk maken.
Ik ben benieuwd. Als hij onder het
miljard wil blijven, zal ook hij gebruik
moeten maken van gratis en niet
altijd competente menskracht. Aan
psychologische en pedagogische factoren
gaat de econoom gladjes voorbij. De
rekening wordt ook door hem aan het
kind gepresenteerd. We krijgen weer een
bewaarschool.
Wout van Steenis

3271 BZ Mijnsheerenland

Van onze leeractiviteiten heb ik
alleen het matjesvlechten onthouden.
Buiten stonden we met z’n allen bij de
bergplaats van het speelmateriaal om het
hardst te schreeuwen om ons favoriete
speelgoed. Dat werd uitgedeeld door
helpster Marie, die ook de scholen van
het dorp schoonmaakte. Er waren maar
vijf hoepels, dus je had vaak pech. De juf
zelf, een hele dame, nam even pauze. En
Marie had geen enkel gezag.
Deze beelden komen weer bij me boven
als ik lees over de wens van VVD en
PvdA, overgenomen door het kabinet, om
de scholen op te zadelen met de voor- en
naschoolse opvang.
Het zou allemaal moeten ingaan in 2007.
De Kamer schijnt te begrijpen dat je
de leraren niet kunt belasten met het
organiseren en uitvoeren van de opvang.
Daarom zijn de politici naarstig op zoek
gegaan naar alternatieven. En wat bleek?
Er lopen genoeg Marie’s in de bijstand
die ingezet kunnen worden. Zet voor
alle zekerheid bij elke vijf Marie’s een
beroepskracht van een kinderdagverblijf
en je zit voor een dubbeltje op de eerste
rij. We hebben een overheid die steeds
meer een beroep doet op de eigen
verantwoordelijkheid.
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ls kind (kleuters bestonden
toen nog niet) van vijf
mocht ik in 1938 naar de
bewaarschool. Deze werd in stand
gehouden door de plaatselijke
afdeling van de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen.

opmaak Sylvia de Lang

Wout van Steenis

druk Morks Dordrecht

Het kind van
de rekening

Dat geldt nu dus even niet voor de
scholen. De opvang wordt de scholen
verplicht opgelegd.
Dat er een maatschappelijke behoefte
is aan voor- en naschoolse opvang
behoeft geen discussie. Aangewezen
om die taak op zich te nemen zijn
natuurlijk in de eerste plaats degenen
die daarvoor opgeleid zijn, de leidsters
van de kinderdagverblijven. Maar die zijn
er te weinig voor deze taakuitbreiding.
Bovendien hebben de dagverblijven geen
ruimte.
Wat doe je daaraan? Meer leidsters
opleiden en meer ruimte scheppen,
wat mij betreft binnen of aan de
schoolgebouwen. Het wordt dan wel iets
later dan 2007 natuurlijk. In elk geval na
de eerstkomende verkiezingen. Jammer
voor de coalitie en de PvdA.
Frank Kalshoven, economisch redacteur
van De Volkskrant, toonde in de editie
van 3 december 2005 geen enkel begrip
voor de weerstand van het onderwijsveld
tegen het gratuite geroep van de
politiek. Dat dit veld op voorhand een
miljard heeft gevraagd en voldoende
tijd om de organisatie op poten te
zetten vond Frank ‘stuitende viezigheid’.
Verder vond hij dat het plan van de
politiek juist wel veel mogelijkheden
tot eigen verantwoordelijkheid biedt.
Hij wil voor de economische nitwits
onder ons best voorbeeldcontracten en
een ondernemingsplan maken en dat
publiceren op internet.

iet apart, maar samen. Dat is de missie van elke openbare school. Het
betekent dat kinderen met verschillende achtergronden en opvattingen
bij elkaar in een groep zitten, van elkaar leren en rekening houden met
elkaar. Anders zijn mág op een openbare school. Sterker nog, het is een unieke
kans om kinderen normen en waarden en respect voor anderen bij te brengen.
Natuurlijk gaat dat allemaal niet vanzelf. Sociaal gedrag moet worden aangeleerd. Ouders en school hebben daar een belangrijke taak in. De Tandem in
Oud-Beijerland heeft er zelfs een langlopend project van gemaakt.
Onze school werkt al drie jaar aan het project ’KidsTegenGeweld’, aldus Jorien Swank,
directeur van De Tandem. Het project gaat over allerlei vormen van agressie. Van pesterij
tot vechtpartij. Het is allemaal begonnen met een actie vanuit de gemeente Oud-Beijerland
in samenwerking met de Landelijke Stichting TegenZinloosGeweld (LSTZG).
vervolg blz. 2

Openbaar onderwijs in Poortwijk??
De Stichting Acis is van mening dat er in de nieuwe wijk Poortwijk in
Oud-Beijerland behoefte is aan openbaar basisonderwijs.
Acis heeft door een onafhankelijk bureau, leerlingenprognoses laten opstellen
voor deze nieuwe school. De prognoses tonen aan, dat een openbare school in
Poortwijk binnen enkele jaren op maar liefst 260 leerlingen zou kunnen rekenen.
Het College van Burgemeester en Wethouders neemt ons verzoek serieus en laat
nu aanvullend onderzoek verrichten. Begin 2006 zullen de uitkomsten hiervan
bekend zijn.
Voor Acis is het duidelijk. We willen zo spoedig mogelijk de poorten openen van
een openbare school in Poortwijk omdat de ouders in Poortwijk daar behoefte aan
hebben
Vragen of opmerkingen? Enthousiast voor dit initiatief? Neem contact op met
de algemeen directeur van Acis, de heer L.J. van Heeren, 0186 - 60 58 00 of
vanheeren@acishw.nl

Acis-voorleesochtend

Acis, in de steigers

vervolg van blz.1
Daar zat een ansichtkaartenwedstrijd
aan vast waarmee je de KidsKist kon
winnen. De Tandem won de wedstrijd
en de KidsKist. Hierin zat allerlei spelen leermateriaal op het gebied van
de sociale ontwikkeling. De KidsKist
wordt op De Tandem sindsdien intensief gebruikt.
Project: kidstegengeweld in de praktijk

In de groepen 5 t/m 8 zijn de eigenwijsjes en de veiligheidsmeter elke
week een vast onderdeel van het lesprogramma. Eigenwijsjes zijn kaartjes
met daarop een positieve uitspraak.
Elke week wordt een eigenwijsje gekozen. Daar is een kind dan een week
lang, naast de gebruikelijke leerstof,
mee bezig. In iedere groep hangt een
veiligheidsmeter. Elke donderdag doen
de kinderen een muntje in één van de
buizen van de veiligheidsmeter (onveilig, bijna veilig of veilig). Op vrijdag
bespreken de leerlingen en leerkracht
de stand van de veiligheidsmeters. De
kinderen leggen hun keuze aan elkaar
uit. Volgens mevrouw Swank is het
sinds de start van het project duidelijk,
dat de leerlingen zich steeds prettiger
voelen op school en ook over hun
gevoelens durven praten. De kinderen
zijn ook meer betrokken op elkaar
en voelen zich steeds prettiger in de
klas. De kinderen en leerkrachten van
De Tandem hebben zelfs liedjes over
dit onderwerp geschreven en een CD
opgenomen, die vanaf december 2005
te koop is en gepromoot wordt door
Radio Hoeksche Waard.
Het KidsTegenGeweld-project op
De Tandem trekt ook landelijk de
aandacht. In 2005 werd de school
genomineerd voor de Veilige
Schoolprijs en eindigde in deze
landelijke wedstrijd op een fraaie
derde plaats. De Tandem is terecht
trots op de behaalde resultaten en
zal ook in het jaar 2006 weer allerlei activiteiten rond het thema “de
veilige” school ontplooien. Meer
informatie over dit onderwerp,
surf naar de website:
www.kidstegengeweld.nl, of mail
naar marjolein@zinloosgeweld.nl

Nieuwbouw
In samenwerking met de gemeente werken wij aan vervangende
nieuwbouw voor De Striene en De Patrijspoort aan de Dam in
de gemeente Strijen. Tevens wordt nieuwbouw voorbereid voor
De Hooistoof in Strijensas. De verwachte oplevering voor beide
scholen is in 2008 gepland. De gemeente Binnenmaas zal begin
2006 een besluit nemen over vervangende nieuwbouw voor
De Boomgaard in Mijnsheerenland. Acis is ook met de gemeente
Binnenmaas in overleg over vervangende nieuwbouw voor
De Vlashoek in Westmaas.
Verbouwingen
De Takkenbosse, Numansdorp
Toevoegen extra lokaal/ICT-ruimte, nieuwe werkruimte directeur
en intern begeleider, nieuwe personeelskamer
Het Driespan, Puttershoek
Nieuwe werkruimte directeur en intern begeleider
nieuwe personeelskamer, realiseren handvaardigheidruimte
Albert Schweitzerschool, Oud-Beijerland
Nieuwe werkruimte directeur, intern begeleider en administratie,
nieuwe personeelskamer, verwijderen berging in de patio
De Tandem, Oud-Beijerland
Nieuwe werkruimte directeur, intern begeleider
Burgemeester van Bommelschool, Blaaksedijk
Nieuwe werkruimte directeur
De Zevensprong Centrum, Oud-Beijerland
Toevoegen speellokaal, nieuwe werkruimte directeur, administratie en intern begeleider, nieuwe personeelskamer, verwijderen
noodlokalen
De Zevensprong Noord, Oud-Beijerland
Toevoegen speellokaal, nieuwe werkruimte directeur en intern
begeleider, nieuwe personeelskamer
De Blieken, Klaaswaal
Nieuwe werkruimte directeur en intern begeleider, nieuwe personeelskamer. Acis is in overleg met de gemeente om het gebouw
te voorzien van een nieuw speellokaal. Thans is het speellokaal
nog ondergebracht in een noodlokaal.

Om een extra impuls aan het voorlezen te geven, wordt op 31
januari a.s. op alle Acis-scholen een voorleesochtend georganiseerd. Elke school heeft zijn eigen ideeën over hoe de voorleesochtend eruit komt te zien.
Op een aantal scholen worden opa’s of oma’s gevraagd een
verhaal te komen voorlezen. Op andere scholen lezen kinderen elkaar voor. En op weer andere scholen worden bekende
Nederlanders uitgenodigd.
Op De Zevensprong in Oud-Beijerland zullen onder
andere Adrie van Tiggelen (ex voetballer/trainer),
mevrouw Netelenbos (burgemeester) en de heer
Van der Hart (oud-burgemeester) de kinderen
voorlezen en daarmee de liefde voor het boek
op hen overbrengen.

Schoolbesturen verantwoordelijk
voor overblijf
Met ingang van 1 augustus a.s. worden de schoolbesturen verantwoordelijk voor de overblijf. Op dit
moment is dat nog niet zo. De enige plicht die de
school en het schoolbestuur hebben is het beschikbaar stellen van een ruimte waar ouders de overblijf
kunnen organiseren. Per 1 augustus komt daar dus
verandering in.
De wetswijziging betekent niet, dat de overblijf op
alle scholen ingrijpend gaat veranderen. Het betekent ook niet, dat de overblijf voortaan gratis zal
zijn. De belangrijkste wijziging is, dat de verantwoordelijkheid op een andere plaats komt te liggen.
En die verantwoordelijkheid geldt ook voor de
kwaliteit ervan.
Acis wil in alle opzichten ’de beste basis’ zijn. Vanaf
1 augustus geldt dat dus ook voor de overblijf. In
de komende tijd zal Acis, in overleg met diverse
geledingen, kwaliteitseisen formuleren waar elke
overblijf aan zal moeten voldoen. Vervolgens wordt
bekeken of dit veranderingen op schoolniveau
teweeg brengt. Uitgangspunt is een goede, voor de
ouders betaalbare overblijf.

Onderwijsbezuinigingen Oud-Beijerland
Vormingsonderwijs. Het doek valt ……………
Sinds jaar en dag kunnen de ouders van leerlingen op openbare scholen hun kind in de bovenbouw laten deelnemen
aan lessen vormingsonderwijs. Deze lessen vallen niet onder
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Het godsdienstonderwijs wordt verzorgd door de stichting IKOS en het
humanistische vormingsonderwijs door de stichting HVO. De
stichtingen HVO en IKOS ontvingen daarvoor jarenlang subsidie van de gemeente.
Eind 2004 besloot de gemeenteraad van Oud-Beijerland de
subsidie voor godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs op de openbare scholen stop te zetten.
Acis tekende, net als de stichting HVO en IKOS, officieel
bezwaar aan tegen het besluit en werd door de externe commissie bezwaar- en beroepschriften in het gelijk gesteld. Deze
deelde ons standpunt dat het besluit niet goed was voorbereid en onderbouwd en dat er verkeerde procedures waren
gehanteerd.

Vervolgens bereidde de gemeente een nieuw besluit voor.
Opnieuw was het College van Burgemeester en Wethouders
van mening, dat de gemeentelijke subsidie op het humanistisch- en godsdienstonderwijs op de openbare scholen in
Oud-Beijerland moet worden beëindigd. Op 19 december
jl. bleek een meerderheid van de gemeenteraadsleden het
standpunt van het College te steunen en de subsidie op
levensbeschouwelijk onderwijs stop te zetten.
Hierdoor zullen er naar alle waarschijnlijkheid vanaf het
komende schooljaar geen HVO- en godsdienstlessen op de
openbare scholen in Oud-Beijerland meer worden gegeven.
Dat betekent niet, dat er in ons onderwijs geen aandacht
meer zal zijn voor levensopvattingen, godsdiensten, normen
en waarden. De groepsleerkrachten zullen overtuigingen
en godsdiensten in de klas bespreken zonder een bepaalde
opvatting uit te dragen. Dat laatste, opvattingen uitdragen,
mochten de HVO- en godsdienstleerkrachten nu juist wel.
Jammer voor heel veel ouders en kinderen in Oud-Beijerland.

Nieuwe directeur
Onder de Wieken
Met ingang van 1 januari 2006 heeft de o.b.s.
Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland een nieuwe
directeur. Zij stelt zich hierna aan u voor:
Mijn naam is Ingrid Monnee en ik ben 46 jaar. Ik ben
getrouwd met Ruud en heb
een tweeling (meisjes) van
17 jaar. Ik woon in Barendrecht.
Na 23 jaar bij het openbaar
onderwijs in Rotterdam
gewerkt te hebben, vind ik
het heel fijn om de overstap
te kunnen maken naar de
Hoeksche Waard.
Onder de Wieken wordt mijn
nieuwe school en het voelt
allemaal erg goed. Ik heb er
veel zin in om de school, samen met het enthousiaste
team, verder tot bloei te brengen. Met z’n allen zetten
we Onder de Wieken “in de zon”.
Het lijkt mij verder prettig om mee te helpen om het
openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard goed en
gedegen verder te ontwikkelen.
Ik heb veel ervaring opgedaan in Rotterdam en ben al
aardig op de hoogte van alle veranderingen, die ons
te wachten staan na de invoering van lumpsum.
Verder volg ik de schoolleidersopleiding bij Esan.
Ik denk deze opleiding eind van dit schooljaar af te
sluiten.
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’Acis, ambitieus onderwijsbolwerk’, zo kopte het Algemeen
Dagblad laatst terecht. Die ambitie geldt voor ons onderwijs,
maar ook voor onze gebouwen. Voor de jaren 2006 en 2007
staat een groot aantal projecten op het programma.

Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Voorlezen vergroot de belangstelling voor boeken. Door
te luisteren naar verhalen, leren kinderen dat ze zich ook
met boeken kunnen vermaken.

Ieder kind is anders
Zoveel kinderen, zoveel verschillen. De juffrouw of
meester van uw kind weet dat maar al te goed en probeert
het onderwijs zoveel mogelijk aan te passen aan de
verschillende behoeften van de kinderen.
Dat kan een leerkracht niet altijd alleen. Collega’s, zoals de
intern begeleider, kunnen daarbij helpen. Soms wordt de
hulp ingeroepen van een begeleider van de schoolbegeleidingsdienst, het Centrum voor Educatieve Dienstverlening
(CED). Deze begeleider kan de juffrouw of meester consultatieve begeleiding aanbieden, waardoor de leerkracht
beter leert af te stemmen op de behoefte van uw kind.
Deze begeleiding draagt de naam Consultatieve Leerkracht
Begeleiding. CLB is bedacht om de juffrouw of meester te
ondersteunen bij het bedenken van de juiste aanpak van
kinderen met leer- en gedragsproblemen. Bij CLB staan de
leerkrachtvaardigheden centraal: de vaardigheden die de
juffrouw of meester al heeft, worden vergroot.
Het kan gebeuren dat de juffrouw of meester van uw kind u
vertelt dat er iemand komt kijken naar de interactie tussen
hem of haar en uw kind. Dan weet u dat het om CLB gaat.
Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u contact
opnemen met de intern begeleider van de basisschool van
uw kind.
Annelies van Zwieten (CED) en Pierre den Hartog (Acis)

