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Buitenschoolse opvang 

(bso)

Vanaf 1 augustus a.s. worden 
schoolbesturen verantwoor-
delijk voor het aanbieden van 

“dagarrangementen” (van ’s ochtends 
7.00 uur tot ’s avonds 18.30 uur). De 
opvang kan door de school zelf wor-
den gerealiseerd, maar schoolbestu-
ren kunnen ook samenwerking zoeken 
met organisaties voor buitenschoolse 
opvang.

Voorbeelden van dagarrangementen:
In de kleine kernen zal meestal geen bso 
kunnen worden opgezet. Dan kunnen 
kinderen door de organisatie voor kinder-
opvang bij de school worden opgehaald 
en naar een nabijgelegen bso in een ander 
dorp worden vervoerd. Op dit moment ge-
beurt dit vaak al. Een andersoortig arrange-
ment dat kan worden getroffen is gastou-
deropvang. Hieronder wordt verstaan: het 
opvangen van kinderen in een woonhuis 
door een gekwalificeerde gastouder die is 
aangesloten bij een stichting voor kinder-
opvang en voldoet aan alle gestelde eisen. 

In de meeste grotere kernen bestaat al een 
buitenschoolse opvang. Dan voldoet het 
schoolbestuur aan zijn verplichtingen door 
afspraken te maken met de organisatie 
voor bso over het halen en brengen van de 
leerlingen van en naar school en de opvang 
van het kind buiten schooltijd. 
Er zijn echter ook grotere kernen waar op 
dit moment nog geen bso is. Een voor-
beeld is ’s-Gravendeel. De Stichting Acis en 
de o.b.s. De Schelf aldaar, vinden dit een 
ongewenste situatie. In goed overleg heeft 
De Schelf ruimte in het gebouw vrijge-
maakt voor de bso. Binnenkort gaat bso 
Het Schelfje van start. Dit gebeurt in goede 
samenwerking met kinderopvang “Tante 
Thea”. Ook kinderen van andere scholen 
kunnen hier worden opgevangen. 
In de komende maanden zal de Stichting 
Acis in overleg met de scholen, organisa-
ties voor kinderopvang, de gemeenten en 
andere schoolbesturen onderzoeken welke 
dagarrangementen op de verschillende 
plaatsen in de Hoeksche Waard kunnen 
worden aangeboden. 

Openbaar onderwijs
in Poortwijk

Op 1 januari a.s. fuseren de gemeenten 
’s-Gravendeel en Binnenmaas. Hoewel de 
gemeentebesturen sinds 2004 niet meer 
het bevoegd gezag vormen van de openba-
re basisscholen, kan de fusie wel gevolgen 
hebben voor de scholen in deze gemeen-
ten. Het beleid van de twee gemeenten 
ten aanzien van groenonderhoud rond de 
scholen, de financiering en het onderhoud 
van speeltoestellen op de schoolpleinen 
en de bekostiging van het schoolzwem-
men zijn verschillend geregeld. Zo hebben 
de kinderen uit de groepen 3 tot met 8 in 
’s-Gravendeel wekelijks schoolzwemmen, 
terwijl het schoolzwemmen in Binnenmaas 
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helemaal is afgeschaft. De Stichting Acis 
heeft aandacht gevraagd voor deze ver-
schillen en er bij de gemeente Binnenmaas 
op aangedrongen het schoolzwemmen op 
alle scholen in de groepen 4 en 5 opnieuw 
in te voeren. Schoolzwemmen is belangrijk. 
Niet alle ouders zorgen ervoor dat hun kin-
deren een zwemdiploma halen, waardoor 
kinderen in ons waterrijke land onnodige 
risico’s lopen. Voor kinderen die al zwemdi-
ploma’s hebben heeft het schoolzwemmen 
het karakter van een les “natte gymnas-
tiek”.
Besluitvorming vindt plaats door de nieuwe 
gemeenteraad, begin 2007.

A
nderhalf jaar geleden maakte de Stich-

ting Acis aan de gemeente Oud-Beijer-

land kenbaar te willen starten met een 

onderwijsvoorziening in de nog jonge wijk 

Poortwijk.

Wettelijk zijn gemeenten verplicht te zorgen voor 

voldoende aanbod van openbaar onderwijs in hun 

gemeente. In Oud-Beijerland is de spreiding van 

openbaar basisonderwijs echter beperkt en daar-

door is er onvoldoende aanbod, zo stelde Acis. 

De gemeente Oud-Beijerland was bereid construc-

tief met ons in gesprek te gaan. Er werden leerlin-

genprognoses voor de wijk Poortwijk opgesteld 

die de grote behoefte aan verschillende onder-

wijsvoorzieningen onderschrijven en de gemeente 

Oud-Beijerland onderkent het belang van voldoende 

onderwijsaanbod in de kinderrijke wijk. 

Hierdoor komt de start van een openbare school in 

Poortwijk nu echt dichtbij. In het meest optimisti-

sche scenario gaat de nieuwe openbare basisschool 

nog in dit schooljaar van start. Acis hoopt u spoedig 

nader te kunnen informeren.

Even kennismaken

B
asisschool ’t Kraai-

enest in Piershil 

heeft sinds 1 

augustus jl. een nieuwe 

directeur. Hij stelt zich aan 

u voor:

Mijn naam is Jan Jonker en ik ben 42 jaar. Ik ben 

getrouwd met Anja en wij hebben de zorg voor vier 

kinderen, Nick van 13 jaar, Sarah van 11 jaar, Roy van 

10 jaar en Miriam van 8 jaar. Ik ben woonachtig in het 

rustige Zuid-Beijerland. Mijn onderwijsloopbaan ben ik 

gestart in het Oude Noorden van Rotterdam. Zo’n 18 

jaar lang heb ik mogen werken op een zogenaamde 

achterstandsschool in het Liskwartier. Het werken 

met en voor kinderen van diverse afkomst en cultuur 

heeft mij een schat aan ervaring opgeleverd. Naast het 

lesgeven aan een groep heb ik me de laatste jaren in 

Rotterdam steeds meer beziggehouden met directieta-

ken. Het was voor mij dan ook een grote wens om nog 

een keer zelf directeur te worden van een basisschool. 

Dit alles gecombineerd met het verlangen om na 18 

jaar heen en weer reizen naar Rotterdam, met heel 

veel en vaak files, iets dichterbij te gaan werken. De 

vraag naar een directeur op basisschool ’t Kraaienest  

kwam dan ook voor mij persoonlijk op een heel goed 

moment. Vooral de combinatie van leidinggeven aan 

een heel enthousiast team en het lesgeven aan een 

groep trekt mij bijzonder aan. Verder zie ik het als een 

uitdaging om samen met ouders en leerkrachten de 

school verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld als het gaat 

om ICT maar ook op sociaal emotioneel gebied. Dit 

alles met het doel om onze leerlingen goed voorbereid 

en weerbaar de maatschappij in te sturen.

Nieuwbouw Striene/Patrijspoort
Niet alleen voor De Hooistoof wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd; Ook voor de Striene en de Patrijspoort zal een nieuw ge-

bouw verrijzen. De school komt aan De Dam in Strijen en krijgt 14 lokalen. Er komen bovendien 2 speellokalen een handvaardigheidlo-

kaal, een overblijfruimte en diverse overige ruimten. In het gebouw wordt ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang gehuis-

vest. Met recht kan gesteld worden dat dit gebouw een aanwinst wordt voor Strijen en uniek zal zijn voor de hele Hoeksche Waard. 

Tevredenheidpeilingen

T
wee jaar geleden werden op alle scholen van 

Acis tevredenheidpeilingen gehouden. Hierdoor 

ontstond op schoolniveau en op stichtingsniveau 

een beeld van de door de “consument” ervaren kwali-

teit. De scholen van Acis scoorden goed. Verbeterpun-

ten werden zowel op bestuursniveau als op schoolni-

veau aangepakt. 

In dit schooljaar werken alle scholen van Acis aan een nieuw 

schoolplan. In het schoolplan legt de school het beleid vast 

voor de komende vier jaar. Vervolgens wordt het beleid ver-

taald naar concrete actiepunten met het doel de kwaliteit van 

de school verder te verbeteren. 

Bij het ontwikkelen van beleid is het van belang de wensen van 

de “onderwijsconsumenten” te kennen. Daarom zullen op alle 

scholen van Acis direct na de herfstvakantie tevredenheidpei-

lingen onder de ouders worden afgenomen. Wij hopen dat u 

daar allen aan wilt meewerken. Het gaat immers om verdere 

kwaliteitsverbetering van uw school! Ook aan de leerlingen uit 

de groepen 5 tot met 8 wordt gevraagd een enquêteformulier 

in te vullen. 

Uw antwoorden blijven net als de antwoorden van de leer-

lingen anoniem. U kunt de vragenlijsten in de bijgeleverde 

enveloppe op school retourneren. De school zendt de formulie-

ren in de gesloten enveloppen naar onderzoeksbureau Scholen 

met Succes in Haarlem, waar de vragenlijsten zullen worden 

verwerkt. Via de school en de volgende Acis Actueel (januari 

2007) wordt u geïnformeerd over de resultaten. 

Wilt u meer weten over de tevredenheidpeilingen? Wilt u 

bijvoorbeeld de vragenlijst zien die aan de leerlingen van 

de groepen 5 tot met 8 zal worden voorgelegd? Kijk dan op: 

www.scholenmetsucces.nl

Verbouwingen
De Takkenbosse in Numansdorp en de Albert Schweitzerschool 
in Oud-Beijerland hebben in de afgelopen periode een ingrij-
pende verbouwing ondergaan. De gebouwen zijn niet alleen 
uitgebreid, ze zijn ook ingrijpend opgeknapt. Acis heeft er twee 
prachtige schoolgebouwen bij waar het voor de leerlingen en 
medewerkers goed toeven is. Ook de Boemerang in Mookhoek 
werd opgeknapt.
In de komende maanden zijn Het Driespan in Puttershoek en 
De Tandem in Oud-Beijerland aan de beurt voor een “make-over”.
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De Hoeksche Waard heeft er weer een publiekstrekker bij, de APL-polder in 
Strijensas. 
Op 30 augustus jl. werd het nieuwe natuurgebied geopend door minister 

Veerman en de kinderen van de o.b.s. De Hooistoof uit Strijensas die voor deze 
gelegenheid middeleeuwse kleding droegen. 

Acis Actueel 
verschijnt drie 
keer per jaar. U 
ontvangt de vol-
gende editie op 
17 januari. Wilt u 
tussentijds op de 
hoogte blijven van 
de ontwikkelingen 
van het openbaar 
onderwijs in de 
Hoeksche Waard, 
kijkt u dan op onze 
site: www.acishw.nl 
Binnenkort is 
deze site geheel 
vernieuwd en nog 
actueler. Mist u 
bepaalde informa-
tie op onze ver-
nieuwde site? Wij 
horen het graag: 
info@acishw.nl

Alweer meer!
Jaarlijks moeten de scholen in ons 
land op 1 oktober het aantal leerlin-
gen opgeven aan het Ministerie van 
Onderwijs. Op deze leerlingentelling 
baseert het Rijk de bekostiging voor 
de scholen. Het aantal leerlingen 
in het openbaar primair onderwijs 
bleek dit jaar opnieuw te zijn ge-
groeid. Groei was er vooral op De 
Striene en De Patrijspoort in Strijen, 
De Zevensprong in Oud-Beijerland 
en Het Driespan in Puttershoek. De 
scholen van Acis hebben nu bij el-
kaar 3520 leerlingen. Meer dan 40% 
van alle kinderen in de Hoeksche 
Waard bezoekt dagelijks een open-
bare basisschool. De Stichting Acis is 
trots op dit resultaat!

Acis studiemiddag 

Op woensdagmiddag 
1 november organiseert 
Acis een studiemiddag 

voor alle werknemers in het 
gebouw van de RSG in
Oud-Beijerland

Het thema is de sociaal emotionele 
ontwikkeling en het gedrag van 
kinderen. Ook de medewerkers 
van de peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven in de Hoeksche 
Waard zijn uitgenodigd. Zij zullen 
zich verdiepen in de ontwikkeling van 
peuters. De deelnemers maken een 
keuze uit 14 workshops waarin zowel 
de ondersteuningsbehoefte van het 
kind als het professionele antwoord 
van de leerkracht, de directeur, de 
peuterleidster centraal staat. In de 
volgende nieuwsbrief leest u hierover 
meer.

Mensen zijn er in talloze 
varianten. Al die varianten 
vind je terug in vormen van 

menselijke samenleving of samen-
werking: het gezin, de familie, de 
buurt, de stad, de staat, het bedrijf, 
de vereniging, de school.

In al deze sociale verbanden bestaan 
regels. Meestal gedraagt men zich rede-
lijk naar die regels, maar altijd ligt het 
gevaar van ontduiking of overtreding 
op de loer. Een mens laat zich in zijn 
gedrag vrijwel nooit volledig reguleren. 
Wordt de weerstand te gek, dan passen 
we strafmaatregelen toe. 

Wie de regels tot in de puntjes volgt, 
zou eigenlijk een beloning verdienen. 
Op school kenden we vroeger daaraan 
een acht of een negen voor gedrag toe, 
maar in de wereld van de volwassenen 
ligt dat anders. Mensen die zich altijd 
aan de regels houden krijgen weinig be-
wondering. Wie tegen de regels ingaat, 
kan soms rekenen op veel bijval. Vaak 
wordt die bijval dan later weer vertaald 
in nieuwe regels. Zo gaat de mensheid 
vooruit.
Gedragsregels op school hebben de 
bedoeling om het lesgeven, het opvoe-
den en het leren niet te laten verstoren 
door wangedrag van leerlingen (soms 
ook leraren).

Positief bekeken bedoelen deze regels 
gewenst gedrag te bevorderen.
Laten we zo’n regel eens bij de kop 
nemen.  
“Je mag alleen iets vragen aan de juf 
als het bordje op haar bureau op groen 
staat.”
Stel, het staat op rood, maar je moet 
vreselijk plassen. 
Wie nu niet zijn vinger opsteekt of on-
gevraagd naar de wc rent, plast in zijn 
broek en zondigt daarmee weer tegen 
de aloude regel, met moeite als peuter 

geleerd, dat “gij niet in uw broek zult 
plassen.” Zo kunnen regels wel eens 
confl icteren.

Wie altijd rigoureus regels wil zien 
toegepast, vergeet dat regels in een 
zekere hiërarchie zijn geordend. Zie ons 
voorbeeld.
Abstracter geformuleerd: gedragsre-
gels op school vinden hun grenzen in 
regels van een hogere orde. Een van de 
hoogste regels vraagt van ons respect 
voor de persoon, voor al die varianten 
van personen die wij ontmoeten. Als 
je daarvoor lager gelegen regels moet 
overtreden, het zij zo.

Ook wetten zijn regels, maar elke wet 
delft het onderspit tegen hoger gelegen 
wetten, bijvoorbeeld de Grondwet, of 
de Rechten van de Mens.
Regels op zich hebben dus altijd een re-
latieve waarde. Dat is soms lastig, maar 
ontkenning komt voort uit gemakzucht 
en/of domheid. Dat willen we onze kin-
deren niet leren.
Regels zijn regels en niet meer dan dat.

 Wout van Steenis

Minister Veerman op bezoek in Strijensas

Het werd een wervelende show met 
interviews, kinderzang en een heuse 
speurtocht naar een verdwenen geldkist 
die door de leerlingen ergens in de APL 
polder werd teruggevonden. De Hooi-
stoof mag zich gelukkig prijzen met een 
dergelijk natuurgebied bij de school, 
want waar kun je beter natuuronderwijs 
geven dan in de natuur zelf?  

De Hooistoof eiste in de afgelopen tijd 
ook op andere wijze de aandacht op. De 
kleinste school van Acis krijgt namelijk 
een nieuw gebouw. De woningstichting 
De Maashoek, de gemeente Strijen en 
de Stichting Acis werken samen aan 
dit project, dat behalve de nieuwbouw 
van een school ook in nieuwbouw van 
appartementen en eengezinswoningen 
voorziet. De Stichting Acis is bijzonder 
verheugd met deze samenwerking. De 
nieuwe school krijgt drie groepsloka-
len, een speellokaal, een ruime hal en 
diverse overige ruimten. 

De nieuwe woningen zullen nieuwe 
gezinnen aantrekken, waardoor de 
school zal gaan groeien. Strijensas 
behoudt daardoor zijn school en blijft 

een aantrekkelijke vestigingsplaats. Het 
plan past ook uitstekend in het kleine 
kernenbeleid van de gemeente Strijen. 
Grote winnaar zijn de Sassenaren. In de 
volgende Acis Actueel zal een impressie 
van de nieuwbouw worden gegeven.


