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Goed gedaan!
Alle openbare scholen hebben

kwaliteitskeurmerk

D

e openbare scholen in de Hoeksche Waard leveren goede prestaties.
Dat is het oordeel van de onderwijsinspectie, die al onze scholen voor
basisonderwijs en voortgezet onderwijs het groene kwaliteitslabel heeft
toegekend. De onderwijsinspecteur complimenteerde onze medewerkers met dit
resultaat tijdens de studiedag op 16 november in Alcazar.
De onderwijsinspectie baseert haar oordeel op de leerresultaten maar ook op de wijze
waarop de school haar leerlingen voorbereidt op het vervolgonderwijs/de maatschappij, de
zorg en begeleiding van de leerlingen, de omgang met de leerlingen en de samenwerking
met de ouders. De onderwijsinspectie verricht haar kwaliteitsonderzoek in het basisen voortgezet onderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen.
Het toezichtkader voor het voortgezet onderwijs vertoont sterke gelijkenissen met dat van
het basisonderwijs. VO-scholen krijgen echter een beoordeling per afdeling. Het Actief
College in Oud-Beijerland, met opleidingen op de niveaus Vmbo basisberoepsgericht en
Vmbo kaderberoepsgericht, ontving voor beide afdelingen het kwaliteitskeurmerk. Het
Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland - voor Mavo, Havo en Vwo - kreeg voor alle opleidingen
eveneens een goede beoordeling.
De rapportages van de onderwijsinspectie zijn in te zien via:
www.onderwijsinspectie.nl

Openbare scholen leveren goede prestaties

Druk bezochte
nieuwjaarsreceptie
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Op maandag 9 januari organiseerde Stichting Acis een druk bezochte
nieuwjaarsreceptie in de aula van het Hoeksch Lyceum. Niet alleen veel
medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs ontmoetten elkaar, maar ook vertegenwoordigers van gemeenten, maatschappelijke
organisaties en zakelijke relaties.

Halverwege de receptie werd er
gespeecht door voorzitter Wout van
Steenis en directeur/bestuurder Luc
van Heeren. Van Steenis gaf aan dat
het openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard veel belang hecht aan
samenwerking tussen primair en
voortgezet onderwijs, omdat dit in
het belang is van de kinderen die aan
ons zijn toevertrouwd en hun ouders.
„Door het onderwijs in het primair en
voortgezet onderwijs beter op elkaar
af te stemmen zullen minder kinderen problemen ervaren of vastlopen
bij hun overstap naar het voortgezet
onderwijs”, aldus Van Steenis. „Dit
vraagt om één visie, één beleid, één
stuk collegiale solidariteit tussen de
leraren van het primair en voortgezet
onderwijs”.
Verder benadrukte de voorzitter dat
onze opdracht nog een tweede dimensie heeft: „Al onze leerlingen zullen al
groeiend in kennis en vaardigheden
ook moeten leren burger te worden.
Dat leerdoel bieden we ze vanuit de
kern van het gedachtegoed van de
openbare school: respect voor ieder
mens, ongeacht verschillen in geloofsof levensovertuiging, sociale afkomst,
seksuele geaardheid. Dat vraagt om
een leraar als voorbeeld, die voorleeft
en voordenkt en er zo aan bijdraagt
dat de leerlingen meeleven, meedenken en vooral ook naleven en
nadenken. Onze scholen moeten een
bakermat zijn voor een echte civil society. De Hoeksche Waard is een prima
terrein om daarvoor te oefenen”, aldus
Van Steenis.
Directeur/bestuurder, Luc van Heeren,

keek terug op het memorabele jaar
2011 waarin het openbaar primair en
voortgezet onderwijs nauw met elkaar
verbonden werden. Andere gedenkwaardigheden zijn:
- R SG Koninginneweg werd Actief College; RSG Hoefsmid heet nu Hoeksch
Lyceum.
- De Viking mocht van de minister
blijven.
- Onder de Wieken verwierf het Dalton
keurmerk.
- Het Hoeksch Lyceum startte met een
sportklas.
- De Klinker en De Zevensprong zijn
de eerste gecertificeerde EarlyBird
scholen buiten Rotterdam.
- De Zevensprong Noord werd uitgebreid en spectaculair verbouwd.
- De gebouwen van het Hoeksch Lyceum en het Actief College ondergingen een metamorfose.
- Het marktaandeel openbaar primair
onderwijs steeg naar 44%. Landelijk
is dat 31%.
- De onderwijsinspectie beoordeelde
de kwaliteit van al onze basisscholen
met ‘goed’. Ook onze scholen voor
voortgezet onderwijs kregen voor
alle afdelingen (Vwo, Havo, Mavo,
Vmbo kader en Vmbo basis) een
goede beoordeling. De inspecteur
kwam zelfs speciaal naar de Acis
studiedag om alle medewerkers te
complimenteren.

Vervolgens keek Van Heeren vooruit:
„In 2012 wachten ons nieuwe uitdagingen. In het hele land en in de Hoeksche Waard worden minder kinderen
geboren. Hierdoor kan het voortbestaan van scholen in kleine kernen in
het geding zijn. Omdat de openbare
basisschool vaak de laatste maatschappelijke voorziening in de kern is,
is deze school van groot belang voor
de vitaliteit van het dorp. Gemeenten,
de woningstichting en Acis zullen
samen actief beleid moeten ontwikkelen.”
Verder staat in 2012 op de agenda:
-D
 e realisatie van nieuwbouw voor De
Klinker. Voorbereiden van nieuwbouw voor De Boomgaard, Het Pluspunt en De Gouwaert en uitbreiding
van Het Driespan.
-V
 erbreding van het onderwijsaanbod
op het Actief College met de sector
economie (opleiding handel en administratie) en uitbreiding van de sportklas en het International Business
College op het Hoeksch Lyceum.
Na de toespraken zorgden leerlingen
van het Actief College en Hoeksch Lyceum ervoor dat de hapjes makkelijk
konden worden weggespoeld. Zangeres, Patricia Foort, gooide het tempo
omhoog en zorgde daarmee voor een
extra feestelijke stemming.

Stichting Acis wenst u een voorspoedig en gezond 2012!

Ondernemen op het
Hoeksch Lyceum

N

aast het reguliere onderwijsaanbod biedt het Hoeksch
Lyceum in Oud-Beijerland een aantal speciale arrangementen voor ondermeer havo-leerlingen. Eén van die arrangementen is het International Business College (IBC), een speciaal
programma samengesteld in samenwerking met de Hogeschool
Rotterdam (HBO) en het bedrijfsleven. IBC is bedoeld om de leerling beter voor te bereiden op een economische vervolgstudie,
kennis te laten maken met ondernemerschap en te laten werken
aan ondernemersvaardigheden.

Het project is bijna ten einde en daarom wordt het bedrijf
binnenkort opgeheven. „Het was heel leuk maar we hebben
er te makkelijk over gedacht,” vertelt Freek. „Ik heb wel veel
geleerd over ondermeer internetmarketing en dat kan ik goed
gebruiken in mijn eigen bedrijf.”
Het Hoeksch Lyceum is hard bezig ook een programma te
ontwikkelen voor het vwo. Tijdens de lessen Management en
Organisatie krijgen de vwo-leerlingen momenteel al verschillende onderdelen van het International Business College aangeboden. Daarnaast is Legierse bezig in samenwerking met
Stichting Jong Ondernemen een programma samen te stellen
dat gebruikt kan worden op de basisscholen.

Met basis, kader en gemengde leerweg met LWOO en PRO

Koninginneweg 125, Oud-Beijerland

Open Huis
vrijdag 3 februari 2012 19:00 - 21:30 u
Mavo Havo
Atheneum
Gymnasium
Hoefsmid 1, Oud-Beijerland

Open
Huis

Tale nt

Ambitie

Succes

Mavo Havo
Atheneum
Gymnasium

19.00 - 21.30 uur

Hoefsmid 1, Oud-Beijerland

Welkom groep 8
EXTRA INFOAVOND
GYMNASIUM & SPORTKLAS
Onderdeel van de onderwijsgroep

Dinsdag 14 februari 19.00 - 21.00 uur

www.hoekschlyceum.nl | info@hoekschlyceum.nl | Tel. 0186-617522
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Vrijdagavond
3 februari 2012

Open Huis

kleinschalig vmbo

Open Huis

Leerlingen die deelnemen aan het IBC leren zowel in als buiten
de school, bezoeken bedrijven, volgen colleges bij de Hogeschool Rotterdam, voeren praktijkgerichte opdrachten uit en
krijgen gastcolleges van ondernemers. „Wat ze hebben geleerd over ondernemend gedrag en ondernemerschap gaan ze
hierdoor ervaren in de praktijk,” vertelt Peter Legierse, docent
Management en Organisatie op het Hoeksch Lyceum. Belangrijke onderdelen bij IBC zijn zelfstandig werken, onderzoekvaardigheden, samenwerken, communiceren en presenteren.
De leerlingen zetten in kleine groepjes een onderneming
op. Ze kiezen zelf een product om te verkopen en gaan op
zoek naar aandeelhouders om kapitaal voor hun bedrijfje te
verwerven. „En dat doen ze altijd met veel enthousiasme,”
weet Legierse. „Het mooist is dan ook nog als ze winst gaan
maken met de verkoop van hun product, maar in ieder geval
moeten ze proberen de kosten eruit te halen.” Uiteraard wordt
ook gekeken of er dividend uitgekeerd kan worden aan de
aandeelhouders.
Elk jaar in januari start een nieuwe groep leerlingen uit 4 havo
bij het International Business College. Het IBC duurt vervolgens één kalenderjaar waarna de opgestarte bedrijfjes weer
worden opgeheven. In dat jaar volgen de leerlingen ondermeer lessen op de Hogeschool Rotterdam en behalen daarmee
punten die kunnen worden ingezet als de leerling later zijn of
haar vervolgopleiding op die school gaat volgen. Daarnaast
zijn er extra vakken, gericht op International Business, zoals
Spaans en boekhouden, waar eventueel een extern diploma
voor kan worden behaald. De eindopdrachten die de leerlingen verzamelen kunnen ze gebruiken voor het profielwerkstuk dat ze voor hun eindexamen moeten maken.
Deelname aan het IBC is vrijwillig. Leerlingen worden geselecteerd op grond van hun motivatie. „Ik ben goochelaar en
daarvoor heb ik al een eigen onderneming. Via IBC wilde ik
graag dingen leren die ik in mijn bedrijf kan toepassen,” vertelt Freek van Woerkom (17). Samen met klasgenoten Natasja,
Sean en Michel heeft hij Safe4Life opgericht, een bedrijf dat
een soort lifehammer op zakformaat verkoopt, de ResQMe.
„Via een bedrijfsbezoek aan een marketingbureau kwamen we
op het idee voor dit artikel. In Amerika is het al een grote hit,”
legt Freek uit.
Ondanks dat de jeugdige ondernemers de handel behoorlijk
professioneel hebben aangepakt met een eigen website, logo
en ruim zeventig aandeelhouders, hebben ze helaas moeten
constateren dat er geen winst is gemaakt. „We waren te duur.
De ResQMe was elders goedkoper te krijgen,” aldus Freek die
het promotie- en marketinggedeelte van de onderneming voor
zijn rekening had genomen.

Leerlingen Hoeksch Lyceum volgen college aan de Hogeschool Rotterdam

Krimp en kleine scholen

Hooistoof door minister gered?

Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd is in de Hoeksche Waard sinds 2007 met ongeveer
400 gedaald. Door de groei van het marktaandeel van Stichting Acis hebben de meeste openbare
scholen daar nog weinig van gemerkt. Sommige scholen zijn juist hard gegroeid. Maar zelfs een
lichte daling kan voor kleine scholen grote gevolgen hebben.
De minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt

4 | Acis Actueel 1/12

Dat ondervond De Hooistoof toen de school op 1 oktober
jl. 2 leerlingen te kort kwam om voor bekostiging door het
Rijk in aanmerking te blijven komen. De schrik was groot in
Strijensas, want de school is van groot belang voor de vitaliteit van het dorp en timmert onder het motto ‘De kracht van
klein’ stevig aan de weg.
Gelukkig waren er al bouwprojecten ontwikkeld zodat het
er naar uit ziet dat het aantal kinderen ‘op Sas’ op termijn
weer gaat stijgen. Dat is een belangrijke voorwaarde om met
enige kans op succes een beroep op de minister te doen om
de school toch in stand te houden. Begin november 2011
deed Acis, gesteund door de gemeente Strijen en HW Wonen,
een officieel beroep op de discretionaire bevoegdheid van
minister Marja van Bijsterveldt. Medio februari neemt de
minister een besluit.

De Hooistoof in Strijensas

Het ministeriële besluit wordt eind
februari verwacht. Daarna worden de ouders direct geïnformeerd. Het Ministerie heeft Acis al wel bemoedigend laten
weten dat er budget is gereserveerd voor instandhouding
van kleine scholen in ‘krimpgebieden’.

Even voorstellen :

Nieuwe directeur De Pijler
Mijn naam is Esther Seweuster en 1 februari aanstaande zal ik beginnen als directeur op De Pijler in Maasdam. Iets waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik ben 44 jaar, al twintig jaar getrouwd
met Joost en heb een zoon van 19 jaar (Jeroen), een dochter van 17 jaar (Anoek) en een dochter
van 14 jaar (Vera). Wij wonen in de binnenstad van Breda samen met onze twee honden. In mijn
vrije tijd houd ik me bezig met mijn gezin, het trainen van onze hond, met tennissen en met
mijn grote hobby koken of het lezen van vakliteratuur (onderwijs is toch mijn passie).

Nadat ik eerst mijn HEAO-studie
(economisch-juridische richting) heb
afgerond, nog anderhalf jaar rechten
heb gestudeerd en een tijd heb
gewerkt in het bedrijfsleven, maakte
ik in 2000 de overstap naar onderwijs. Begonnen in de deeltijd-studie
op de Pabo in Breda, maar algauw
gevraagd om in het zij-instromerstraject te stappen. Al waarvandaan ik in
2002 als leerkracht op de Windhoek
in Terheijden ben begonnen en in
verschillende groepen gewerkt heb.
Daar heb ik ook de studie leerkracht
speciaal onderwijs gevolgd. Na drie
jaar ben ik gevraagd om directeur
van de Kameleon te worden in
Oosterhout. Een school in een moei-

lijke wijk met een louter allochtone
populatie die op de zwarte lijst van
de inspectie stond. Samen met het
team zijn de zaken gekeerd en is een
positief oordeel verkregen. Lijnen
zijn uitgezet, opbrengstgericht werken geïntroduceerd; de school staat.
Vanaf 2009 ben ik naast directeur
van de Kameleon ook projectleider
onderwijstijdverlenging binnen
onze stichting. Ondertussen heb ik
ook de studie interim-management
afgerond. Een erg leuke en leerzame
studie waaraan ook collega’s van het
vo, mbo en hbo deelnamen wat een
interessante mix maakte. Nu is het
tijd voor een nieuwe stap. Ik heb zin
in een nieuwe werkomgeving.

stapje voor stapje, samen op weg

Een succesvolle school is volgens
mij een school waar leerkrachten
graag werken, leerlingen met plezier
naar school gaan, ouders betrokken
zijn en excellente resultaten worden
behaald. Dit laatste op een systematische en planmatige wijze. Succesvol
voor mezelf betekent dat ik met mijn
ervaring en kennis een bijdrage kan
leveren om de school succesvol te
laten zijn en dat ik plezier heb in wat
ik doe. Stapje voor stapje , samen op
weg. Er staat al een prachtige visie
waarbij ervaren, leren en presteren
centraal staan. Ik heb de school gezien en er staat een mooie basis. Hier
gaan we op voortborduren en ik heb
er alle vertrouwen in dat dit lukt.
Ik hoop u allen binnenkort
persoonlijk te ontmoeten.

Passend onderwijs,

maatwerk voor ieder kind

De openbare scholen voor primair onderwijs in de Hoeksche Waard vallen niet alleen onder
één bestuur, ze vormen met elkaar ook het Samenwerkingsverband ‘Weer Samen naar School’
(WSNS). Sinds 1 augustus 2008 is ook de Vrije School Hoeksche Waard bij hier bij aangesloten.
Het samenwerkingsverband Hoeksche Waard en Stichting Acis zijn in feite ‘broer en zus’.
Coördinator van het Samenwerkingsverband WSNS is Pierre den Hartog. Hij
is werkzaam op het bestuurskantoor
in Puttershoek.

Wat is Het Pluspunt? „Dat is onze
school voor speciaal basisonderwijs.
Die school heeft naast het traditionele
Speciaal Basis Onderwijs ook een
Leonardo-afdeling voor hoogbegaafde
leerlingen en een afdeling voor kinderen met autistisch spectrum stoornissen (ASS).”
Wat betekent Passend Onderwijs
in de praktijk? We hanteren een
aantal uitgangspunten:
- D
 e kwaliteit van het onderwijs moet
goed zijn;
- H
 et onderwijs moet worden afgestemd op de behoeften van elk kind
afzonderlijk. Leidend is niet: wat is
er mis met het kind maar wat heeft
het kind nodig om zich verder te
ontwikkelen;
- H
 et onderwijs dient bij voorkeur
op de school in het dorp/de wijk te
worden gegeven. Als dat niet gaat
dan het liefst op Het Pluspunt in
Oud-Beijerland.
- E
 r moet een goede samenwerking
zijn tussen ouders, Centrum voor
Jeugd en Gezin en de school;
- W
 e streven naar minder bureaucratische rompslomp voor ouders bij
aanmelding van kinderen met extra
zorg;
- S
 choolbesturen hebben de plicht om
een plek te vinden voor ieder kind.
Ouders staan er niet alleen voor.”

Dus voor ieder kind komt er
individueel onderwijs? „Nee, dat is
niet mogelijk. Alle Acisscholen hebben
door scholing een omslag gemaakt
van klassikaal onderwijs naar onderwijs in de klas op minimaal drie
niveau’s, waarbij centraal staat wat
het kind nodig heeft om zich verder te
ontwikkelen.”
Wat als de school niet kan afstemmen op de onderwijsbehoeften
van het kind? „Dat kan inderdaad gebeuren. School weet soms niet welke
stof aan te bieden of welke instructie
het kind nodig heeft of hoe het gedrag
te reguleren. Dan kan het kind door
de ouders worden aangemeld bij het
Zorgplatform van het Samenwerkings-

verband, het liefst na overleg met
school. Het Zorgplatform gaat vervolgens in gesprek met het kind, de ouders thuis, de leerkracht en de intern
begeleider waarna binnen zes weken
een advies wordt geformuleerd.”
Geldt dat ook voor hoogbegaafde
kinderen? „Alle driehonderd leerkrachten van Acis hebben de opleiding
‘Hoogbegaafd’ gevolgd bij bureau
Slimpuls en weten te signaleren en hoe
te handelen. Toch kan het voorkomen
dat een hoogbegaafd kind wordt
aangemeld bij het Zorgplatform omdat
school geen antwoord heeft op de
behoeften van het kind. Voor deze kinderen is er passend onderwijs op de
Leonardo-afdeling van Het Pluspunt.”
Is Acis klaar voor Passend Onderwijs? „Alhoewel we in 2013 pas echt
starten met passend onderwijs kunnen
we zeggen dat we er nu al goed voor
staan. Landelijk gezien doen we het
prima. Dus we kijken met vertrouwen
naar de toekomst.”
Waar kunnen ouders terecht voor
meer informatie? „Op onze website
www.wsns-hw.nl staat heel veel
informatie hierover. Ouders kunnen
ook bellen naar het bestuurskantoor
op 078-6295999.”

Vakantierooster 2012-2013

De vakantieregeling voor het
schooljaar 2012-2013 is door het bestuur vastgesteld. Het vakantieschema
is tot stand gekomen in nauw overleg met de collega schoolbesturen voor
primair en voortgezet onderwijs in onze regio. De gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van Stichting Acis heeft instemming verleend.
Herfstvakantie

zaterdag

20-10-12

t/m

zondag

28-10-12

Kerstvakantie

zaterdag

22-12-12

t/m

zondag

06-01-13

Voorjaarsvakantie

zaterdag

23-02-13

t/m

zondag

03-03-13

Paasvakantie (po)*

vrijdag

29-03-13

t/m

maandag

01-04-13

Paasvakantie (vo)*

zaterdag

30-03-13

t/m

maandag

01-04-13

Mei- en Hemelvaartsvakantie

zaterdag

27-04-13

t/m

zondag

12-05-13

Pinkstervakantie

zaterdag

18-05-13

t/m

maandag

20-05-13

Zomervakantie (po)*

zaterdag

20-07-13

t/m

zondag

01-09-13

Zomervakantie (vo)*

zaterdag

13-07-13

t/m

zondag

01-09-13

* po = primair onderwijs

vo = voortgezet onderwijs
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Waarom een samenwerkingsverband? „Het onderwijs wordt zoveel
mogelijk afgestemd op de behoeften
van ieder kind afzonderlijk. We willen
dat kinderen zoveel mogelijk ‘maatwerk’ op hun eigen school wordt
geboden, zodat ze onderwijs kunnen
volgen in het eigen dorp. Als dat niet
gaat op Het Pluspunt in Oud-Beijerland. Onze stelling is: geen kind het
dorp uit, geen kind het eiland af.

Waarom is Passend Onderwijs zo
belangrijk? „Kinderen die extra zorg
behoeven vallen nu wel eens tussen
wal en schip. Sommige kinderen met
gedragsproblemen of een handicap
komen soms zelfs thuis te zitten. Het
is geen uitzondering dat kinderen
die extra zorg nodig hebben terecht
komen op een school ver van de
eigen woonplek vandaan. Dit heeft tot
gevolg dat het kind minder makkelijk
contact heeft in de eigen woonwijk.
Daarnaast is een lange reistijd voor
zowel het kind als de ouders onplezierig.”

Pierre den Hartog

Even voorstellen :
Nieuwe directeur
Van Bommelschool
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BLAAKSEDIJK: Met ingang van 1 december 2011 ben ik de nieuwe
directeur van de Burgemeester van Bommelschool. Mijn naam is Marjolijn van Unen, ik ben 38 jaar jong en geboren en getogen in OudBeijerland, waar ik nu nog steeds met veel plezier woon met man en
4 zoons. Mijn vrije tijd breng ik door met koken, bakken en lezen.
Vanaf 2006 ben ik werkzaam op
“De Bommel”. Eerst als invalkracht,
vervolgens als leerkracht van groep
3/4/5 en daarna groep 6/7/8.
Na een aantal intensieve jaren,
waarin ik het bewegingsonderwijscertificaat en het Dalton certificaat
heb behaald, en met het team van
de Bommelschool het verbetertraject van de inspectie heb doorlopen,
diende de kans om directeur te
worden zich aan.
De Burgemeester van Bommelschool
is sinds 2008 een gecertificeerde

Daltonschool. Ik voel mij hierbij als
een vis in het water. Zelfstandigheid, vrijheid (verantwoordelijkheid)
en samenwerken zijn de pijlers
van deze vorm van onderwijs en ik
ben van mening dat dit naadloos
aansluit bij de samenleving van
vandaag.
Het team van de Bommelschool is
een zeer hecht team van positieve
en actieve mensen, die een mooie
balans hebben gevonden tussen
opbrengstgericht werken en werken
volgens het Daltonprincipe. De leer-

stof wordt hiervoor kritisch bekeken
en aangepast aan het kind.
Ik zie de toekomst met plezier en
optimisme tegemoet en zal mij
inzetten om de school voor zowel
ouders, leerlingen, leerkrachten en
andere betrokkenen een veilige,
prettige en vooral stimulerende
werk-, en leerplek te laten zijn en
het niveau waarop de school zich
bevindt te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

Zelfstandigheid, vrijheid (verantwoordelijkheid) en samenwerken

Actief College
ook in handel en administratie
OUD-BEIJERLAND: De spanning op het Actief College loopt op. De school wil het huidige Vmbo aanbod
(Techniek en Zorg&Welzijn) met ingang van het nieuwe schooljaar uitbreiden met een opleiding Handel en
Administratie. De gemeenteraad van Oud-Beijerland ondersteunt het plan en bekostigt de huisvesting.
‘De Hoeksche Waard heeft een breed aanbod aan voortgezet onderwijs’, stelt bestuursvoorzitter Luc van Heeren
van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs HW, waar
het Actief College onder valt. ‘Alleen op het terrein van
het beroepsgericht voortgezet onderwijs is het aanbod
in de Hoeksche Waard nog niet compleet, want een Vmbo
opleiding in de sector Economie (handel en administratie)
ontbreekt. Dat is doodzonde. Kinderen die zich in die richting verder willen ontwikkelen moeten nu nog het eiland
af. Vanaf 1 augustus a.s. willen wij de nieuwe brugklassers
op het Actief College deze studierichting graag aanbieden
naast het de huidige opleidingen. We zijn er klaar voor’.
Naar verwachting zal het Ministerie van OCW de gevraagde
licentie begin 2012 verstrekken.

Het Actief College aan de Koninginneweg in Oud-Beijerland

techniek
zorg&welzijn

Marktaandeel Stichting Acis wederom groter
Net als de uitslag van de tevredenheidpeiling onder ouders en leerlingen zegt het marktaandeel van een
school veel over de kwaliteit die wordt ervaren door ouders en leerlingen.
In absolute zin is het leerlingenaantal van Stichting Acis in 2011 gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft te maken
met een daling van het aantal kinderen op ons eiland. Het marktaandeel is echter opnieuw gestegen. Sinds de piek in 2007
zijn er nu 377 leerlingen minder. De prognoses geven aan dat de leerlingendaling zich verder zal voortzetten.
Marktaandeel: Het marktaandeel van Acis is ten opzichte van 2010 gegroeid met 0,2%. Sinds 2004 is er een groei van 3%.
Totaal marktaandeel Stichting Acis, Protestants-Christelijk en Overig, uitgedrukt in percentages per jaar

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Acis

40,9

40,7

40,9

41,4

42,2

43,2

43,7

43,9

Protestants-Christelijk

41,5

41,8

41,6

41,1

40,9

39,9

39,4

38,8

Overig

17,8

17,7

17,4

17,6

16,9

16,8

16,9

17,4

Hoeksch Lyceum

Sinds dit schooljaar heeft het Hoeksch Lyceum
een aparte Sportklas. In deze klas krijgen leerlingen de mogelijkheid hun sportieve talenten
te ontwikkelen. In de Sportklas krijgen leerlingen twee keer zoveel sport als in een gewone
klas: Zes uur in plaats van de gebruikelijke drie
lesuren. Verder is de Sportklas een gewone
klas. Leerlingen brengen de meeste uren van
de week dus gewoon door in de schoolbanken,
krijgen huiswerk en toetsen.

De Sportklas heeft momenteel twintig brugklasleerlingen, uit havo, mavo en vwo. „Tijdens het
sporten zijn ze met z’n twintigen bij elkaar en
bij de andere schoolvakken zitten ze gewoon in
hun eigen klas waar ze op hun eigen niveau les
krijgen,” vertelt Tjeerd Adema, docent lichamelijke
opvoeding. „We streven ernaar om uiteindelijk
zoveel leerlingen in de Sportklas te krijgen dat
de kinderen zowel bij sport als bij andere vakken
bij elkaar zitten.” Alle leerlingen zijn enthousiast,
heeft Adema gemerkt. „Deze kinderen zijn sportminded, ze hebben iets met sport.” Dat merken
ook Stefan (13), Eliza (13) en Naomi (12). „Sporten
in de Sportklas is veel leuker dan de normale
gymlessen. In de Sportklas wil iedereen echt sporten. Dat is met gym niet zo.” De drie klasgenoten
hebben bewust gekozen voor de Sportklas op
het Hoeksch Lyceum en willen alle drie later ‘iets
met sport’ gaan doen. „Ik weet nu al dat ik later
iets met voetbal wil,” aldus Naomi die momenteel
topscorer is bij voetbalclub SSS in Klaaswaal. Net
als bij Stefan en Eliza staat haar vrije tijd volledig

in het teken van de sport. Voor de Sportklas is
een speciaal programma opgesteld. De leerlingen
hebben ondermeer al een karate-clinic gevolgd,
een sportschool en een zwembad bezocht en les
gehad van voetballer Jerson Cabral. Ook heeft de
klas op 19 januari de uitgestelde bekerwedstrijd
tussen Ajax en AZ in de Arena in Amsterdam,
waar uitsluitend kinderen bij aanwezig mochten
zijn, bijgewoond. Na afloop van die wedstrijd
kregen de leerlingen een les over veiligheid en
omgaan met risico’s bij sportwedstrijden. „We
zorgen voor verbreding, maar ook voor verdieping. Juist in de Sportklas kunnen we dieper op de
sport ingaan,” legt Adema uit. Uiteraard is het niet
alleen maar ‘lekker sporten’: van alle bezoeken die
de leerlingen afleggen moet een verslag worden
gemaakt. Daarnaast komen vaardigheden op het
gebied van leidinggeven, coachen en samenwerken aan bod.
Gebleken is dat de combinatie van bewegen en
leren heel stimulerend werkt, legt Adema uit.
„Sporten heeft een positieve uitwerking op de resultaten bij de overige schoolvakken. Als blijkt dat
de balans met de overige schoolresultaten weg is,
grijpen we wel in.” Na het volgen van de Sportklas
in de onderbouw is het mogelijk te kiezen voor
het vak Sport als eindexamenvak waar meer op
de theorie van het organiseren en beleiden wordt
ingegaan. „Bij elkaar is dat een goede voorbereiding voor een sportieve vervolgopleiding,” weet
Adema.
Meer informatie over de Sportklas op
www.hoekschlyceum.nl
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Sportklas op het

De schoolkeuze voor kinderen is vrij. In de
praktijk is deze keuze echter wel beperkt door
enkele factoren:
• de resultaten van de Cito-toets
• de leerprestaties van uw kind op de
basisschool (en niet alleen in groep 8)
• de interesses en aanleg van uw kind
• de motivatie van uw kind

T 078-629 59 99

F 078-629 59 98

E info@acishw.nl

www.acishw.nl

Hieronder de data van alle open dagen/
avonden op de scholen voor voortgezet
onderwijs in de Hoeksche Waard:
• Hoeksch Lyceum, Oud-Beijerland:
vrijdagavond 3 februari
• Actief College, Oud-Beijerland:
vrijdagavond 27 januari
•W
 illem van Oranje, locatie Zoomwijck,
Oud-Beijerland: vrijdagavond 27 januari
•W
 illem van Oranje, locatie Poortwijk, OudBeijerland: woensdagmiddag 15 februari
•W
 ellantcollege, Klaaswaal:
zaterdag 28 januari

www.wsns-hw.nl

Citotoets
Het kiezen van het juiste brugklastype is
soms lastig. De Eindtoets Basisonderwijs
(Cito Toets), die op 7, 8 en 9 februari gegeven
wordt, geeft een indicatie. De resultaten van
de toets helpen de leerling, de ouders en
natuurlijk de leerkracht bij het kiezen van
een geschikt type voortgezet onderwijs.

Toetsinhoud
De Eindtoets bevat opgaven op het gebied van
Taal, Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden
en Wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie is een
facultatief onderdeel.

www.ovohw.nl

Vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs
hebben binnenkort open dagen waarop u
en uw kind alle informatie over de school
kunt krijgen die u wilt en alvast wat sfeer
kunt proeven. Maar waarop gaat u nou letten
tijdens zo’n open dag? „Toen mijn oudste zoon
Richard destijds voor de keuze stond, lette ik
heel erg op de gezelligheid in de klassen en de
uitstraling van de school,” vertelt Kitty Peeters
uit Puttershoek. „De kinderen komen daar wel
om te leren, maar het moet ook een beetje
gezellig zijn.” Dat vindt ook Sonja Notenboom
uit Klaaswaal. „De kinderen moeten als ze
binnenkomen wel het idee hebben dat ze
in een gezellige omgeving terecht komen.”
Daarnaast vindt ze de wijze waarop de interne
begeleiding op een school is geregeld heel
belangrijk omdat dochter Shenna (11) ADDD
heeft en dyslectisch is. „En uiteraard kijken we
naar de persoonlijke voorkeur van Shenna.”
Dat Jeske Le Clercq uit Klaaswaal al twee
kinderen op het voortgezet onderwijs heeft, is
niet belangrijk bij de schoolkeuze voor dochter
Ilja (11). „Ilja mag zelf kiezen. Het is natuurlijk
wel praktisch als al onze kinderen op dezelfde
school zitten. ” Waar het gezin Le Clercq wel
op zal letten bij het bezoeken van een school
is hoe onderwijs wordt gegeven in de zgn.
bèta-vakken, kunst en muziek. „Die vakken
vinden mijn echtgenoot en ik heel belangrijk
omdat wij zelf op die gebieden werkzaam zijn.”

Van de Eindtoets Basisonderwijs verschijnt
jaarlijks een nieuwe versie. De specifieke
functie van de Eindtoets is het geven van
onafhankelijke informatie voor de keuze van
het best passende brugklastype voortgezet
onderwijs. De Eindtoets is een school- of
leervorderingentoets: de toets meet wat een
kind in vergelijking met andere kinderen in
acht jaar basisonderwijs geleerd heeft. En
leervorderingen zeggen iets over de kansen
op succes in de verschillende typen van
het voortgezet onderwijs. Toch weegt het
advies van de directeur van de basisschool
het zwaarst bij toelating tot een bepaald
brugklastype.
In principe doen alle leerlingen in groep 8 mee
aan de afname van de toets. Een uitzondering
op deze regel vormen:
• Allochtone) leerlingen die aan het begin
van groep 8 vier jaar of korter in Nederland
zijn en die het Nederlands onvoldoende
beheersen om de opgaven goed te lezen.
• Leerlingen die naar verwachting naar het
(voortgezet) speciaal onderwijs of naar het
praktijkonderwijs gaan.

Stichting Acis
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard
Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Hoeksche Waard
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
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Na een aantal jaar op de basisschool
is het zover. De leerlingen van groep
8 gaan de school verlaten. Op naar het
voortgezet onderwijs! Er breekt een
drukke tijd aan. U bezoekt waarschijnlijk
open dagen, informatieavonden en
de leerlingen bezoeken ook samen de
verschillende scholen in de buurt.

Acis Actueel wordt uitgereikt
op alle openbare scholen
en verschijnt drie maal per jaar

voortgezet onderwijs
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