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Colofon
Het ACIS kantoor is nu volledig
bemenst. Naast de algemeen
directeur en de adjunct algemeen directeur zijn er nu dagelijks vier medewerkers met het
wel en wee van het openbaar
primair onderwijs in de Hoeksche Waard bezig. De medewerkers stellen zich elders in deze
Actueel aan u voor.
ACIS heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR is het inspraakorgaan voor ouders en personeel.
In deze Actueel leest u hier
meer over.
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Uitslag balonnenwedstrijd:
De vorige actueel ontving u in december jl.
Sinds die tijd hebben we diverse activiteiten
georganiseerd in het kader van de start van
onze stichting. We kijken er met voldoening
op terug.Alleen de ballonnenwedstrijd is nog
niet helemaal afgerond. De prijsuitreiking
moet namelijk nog plaatsvinden. Dat doen
we niet zomaar, daar maken we op 17 maart
met alle prijswinnaars een gezellige middag
van in het recreatieoord Binnenmaas.
Van elke school is er één winnaar.Tijdens de
prijsuitreiking zal blijken wie de beste ballonvaarder van de Hoeksche Waard is.
We willen wel alvast verklappen dat de
ballon van de prijswinnaar meer dan 1.000
kilometer wist af te leggen!

De Takkenbosse . . . . . . . Roos Guddee
De Gouwaert . . . . . . . . Brenda van Duijl
De Boomgaard . . . . . . . . Robin van Everdingen
Het Anker . . . . . . . . . . . Mike Kaptein
De Vlashoek . . . . . . . . . . Serge Wielhouwer
De Schelf . . . . . . . . . . . . Jamie-Lee Nicodem
De Hooistoof . . . . . . . . Andre den Boer
Het Mozaiek . . . . . . . . . Omid Haghayegh
Julianaschool . . . . . . . . . Sanne van de Peerle
De Boemerang . . . . . . . . Rani Jonker
De Striene . . . . . . . . . . . Dico Cabout
De Pijler . . . . . . . . . . . . Petra Stemmer
Het Driespan . . . . . . . . . Sven Goud
De Tandem . . . . . . . . . . . Niels Meijer
Welkerschool . . . . . . . . . Sanne Velthuizen
Middelsluis . . . . . . . . . . . Jari Kortus

Uitslag ballonnenwedstrijd:
Albert Schweitzerschool Manoela Catto
De Eendragt . . . . . . . . . . Nick Ouwerkerk
Onder de Wieken . . . . . Christie van der Stel
De Viking . . . . . . . . . . . . Robin Langerveld
Burg. van Bommelschool Victor Don
De Zevensprong noord . Justin Terlouw
De Zevensprong centrum Naomi Reedijk
‘t Kraaienest . . . . . . . . . Unique Achterberg
De Blieken . . . . . . . . . . . Iris den Hartigh
De Patrijspoort . . . . . . . Ferdinand Visser

De ballononnenwedstrijd bij o.b.s. De Schelf in
‘s-Gravendeel

Vakantieschema 2004 - 2005
Hoewel het schooljaar 2003/2004 nog lang
niet voorbij is, presenteren wij u nu vast het
vakantierooster 2004-2005 met de bedoeling
dat u uw vakanties hierop aanpast.
Extra vakantieverlof mag volgens de leerplichtwet slechts in bijzondere gevallen
worden gegeven. De directeuren van scholen
hebben de taak toe te zien op naleving van
de leerplichtwet door de ouders en zijn
verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten
bij ongeoorloofd verzuim.
Deze laatste kan flinke boetes opleggen.
Herfstvakantie
zaterdag 16-10-2004 t/m
zondag 24-10-2004
Sinterklaas
vrijdagmiddag 03-12-2004

Kerstvakantie
zaterdag 25-12-2004 t/m
zondag 09-01-2005
Voorjaarsvakantie
zaterdag 19-02-2005 t/m
zondag 27-02-2005
Paasvakantie
vrijdag 25-03-2005 t/m
maandag 28-03-2005
Mei-/Hemelvaarts-/Pinkstervakantie
zaterdag 30-04-2005 t/m
maandag 16-05-2005
Zomervakantie
zaterdag 02-07-2005 t/m
zondag 14-08-2005

De ACIS medewerkers:
Gerwi Temmink (project manager)
Na het VWO en de PABO ben ik vanaf 1980 telkens fulltime aan het werk geweest in
het openbaar onderwijs. Een paar jaar in Deventer op een binnenstadsschool, meer dan
10 jaar in Rotterdam op een nieuwe school, maar ook op een school in een zogenaamde probleemwijk en meer dan 8 jaar in Zuid-Beijerland op o.b.s. De Eendragt. Allerlei
functies heb ik daarbij met veel plezier mogen vervullen. Een greep daaruit: in totaal
meer dan 21 jaar groepsleerkracht voor alle groepen - van kleuters t/m groep 8 - steeds
voor een aantal jaren en in combinatieklassen.Tegelijkertijd ook actief als leerkracht
voor anderstaligen, RT-er, IB-er, voorzitter MR, waarnemend directeur en directeur (in
Zuid-Beijerland). Daarnaast heb ik vele scholingen gevolgd, o.a. op het seminarium voor orthopedagogiek
IB, voor ICT en de schoolleiderstraining.
Als algemeen directeur openbaar onderwijs van de gemeente Korendijk ben ik de laatste paar jaar nauw
betrokken geweest bij de voorbereiding op ACIS. Met name op het gebied van onderwijs, personeel en
financiën.Als kernteamlid voelde ik me medeverantwoordelijk voor de overige terreinen inclusief “een
doos vol plannen, tips en aanbevelingen” vanuit het veld.
Persoonlijk moest ik wel even slikken toen duidelijk werd dat ik niet de kans kreeg toe te mogen lichten
hoe ik al die voorbereidingen als (adjunct) algemeen directeur – in samenwerking met belanghebbenden
– om zou willen zetten in praktijk.Toch ben ik blij dat Luc & Gerbert graag een beroep doen op mijn
kennis en ervaring vanuit de Hoeksche Waard en dat we er samen in geslaagd zijn de managementzaken
goed te verdelen. Zo ben ik 3 dagen per week bezig met de zorg voor leerlingen (WSNS) en computers
in de school (ICT), blijf ik een school begeleiden met directiewerkzaamheden, voeren we regelmatig
overleg, ook met de nieuwe collega’s op kantoor - waarmee het eveneens prettig werken is – en tenslotte word ik voor een dag per week gedetacheerd aan een onderwijsbureau met een leuke opdracht:
“laat eens zien hoe een school(tje) haar eigen identiteit kan behouden bij grote veranderingen”. Overal
in den lande is men immers bezig met ingrijpende processen als bestuurlijke schaalvergroting en verzelfstandiging van het openbaar primair onderwijs. Dat hebben wij net achter de rug. Misschien kan ik beter
zeggen: waar wij nu met zijn allen in de praktijk aan beginnen! Vooralsnog hoop ik daar mijn steentje aan
te kunnen (blijven) bijdragen.

Jan Baggerman (beleidsmedewerker financiële en materiele zaken)
Ik ben Jan Baggerman, 46 jaar, gehuwd en woon met mijn vrouw en de papegaai Nino in
Hendrik-Ido-Ambacht.
Ik ben bij diverse gemeenten werkzaam geweest bij een afdeling Onderwijs.Toen ik 16
jaar jong was, ben ik begonnen bij de gemeente Zwijndrecht. Daarna ben ik naar de
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gegaan. De laatste 21 jaar heb ik bij de gemeente
Ridderkerk gewerkt.
Gedurende de tijd dat ik bij de diverse afdelingen Onderwijs heb gewerkt, heb ik diverse taakvelden gehad, zoals personeelszaken, financiële zaken en huisvestingszaken. De
laatste jaren heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de financiële zaken en huisvestingsaangelegenheden op het gebied van het onderwijs. Het is voor mij een uitdaging om na een behoorlijk lange tijd in
gemeentehuizen vertoefd te hebben, bij een nieuwe organisatie als ACIS te werken. Mijn eerste ervaringen met mijn collega’s en de directeuren zijn zeer positief.
De inhoud van mijn functie bij ACIS is te vergelijken met die bij de gemeente Ridderkerk, met dit verschil dat ik nu “aan de andere kant van de tafel zit”. In de plaats van toetser van allerlei aanvragen, moet
ik nu de aanvragen indienen. Ik denk dat mijn ervaring bij de gemeente een voordeel kan zijn bij het uitvoeren van mijn taak bij ACIS.
In mijn vrije tijd kijk ik graag naar voetballen en besteed veel aandacht aan onze papegaai Nino.Vanaf het
voorjaar van 2002 zijn wij de trotse eigenaars van een vakantiehuisje in Zeeland. In de periode van april
tot en met oktober zijn we in ieder geval elk weekend in Zeeland en genieten dan van de natuur, het
strand en de bossen.
Sylvia Woudenberg (management assistent)
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Mijn naam is Sylvia Woudenberg en ik ben 28 jaar oud. Sinds 1 januari ben ik werkzaam
bij ACIS als management assistent.
In mei ben ik afgestudeerd aan de hogeschool Schoevers met de opleiding office management. Deze studie heb ik destijds gecombineerd met een 34-urige baan bij een telefoonbedrijf. Na zes en een halfjaar bij het telecombedrijf gewerkt te hebben, vond ik het
tijd voor iets anders en daar heb ik tot nu toe nog geen spijt van gehad!
Hoewel…., af en toe is het best ‘zwaar’ als enige vrouw tussen de ACIS-mannen!!!
In mijn vrije tijd ben ik vaak op het water te vinden.Vorig jaar oktober hebben mijn
vriend en ik een zeilboot in Duitsland gekocht. Het is een oud wedstrijdschip (wereldkampioen 1985)
waar nog flink aan geklust moet worden. In mei hopen we daarmee klaar te zijn en onze eerste tochten
over zee te kunnen gaan maken.

Iwan de Looff (beleidsmedewerker personele zaken)
Hallo allemaal mijn naam is Iwan de Looff. Ik ben sinds 6 maart jl. 27 jaar en ben
getrouwd met Gemma. Zij is als leerkracht werkzaam op Montessorischool De Kleine
Prins in Rotterdam. Ik ben opgegroeid op een schippersinternaat in Rotterdam, maar
ondertussen woonachtig in Oud-Beijerland en al helemaal gewend aan het Hoekse
leven.
Ondanks het buikje wat zich begint te vormen ben ik vrij sportief. Ik speel zowel veldals zaalvoetbal, speel graag een potje squash of tennis en ben een poging aan het wagen
om het skaten onder de knie te krijgen. Maar wees gerust ik ben niet altijd zo actief. Ik
ga zoveel mogelijk op vakantie, lees thrillers en kijk graag een goede film.
Ik heb in mijn nog jonge leven diverse scholen bezocht. Meerdere kleuterscholen in vele provincies uit
de tijd dat mijn ouders nog op een binnenvaartschip voeren. Daarna uiteraard de basisschool, een
MAVO, een MBO en tenslotte een HBO opleiding waar ik Personeel & Arbeid heb afgerond. Omdat ik
niet genoeg kon krijgen van een schoolgebouw ben ik na mijn afstuderen als Stafmedewerker P&O aan
de slag gegaan bij Nieuw-Rotterdam. Een vmbo school in het hartje van Rotterdam met een gemêleerd
gezelschap leerlingen. Na 3,5 jaar tussen diverse nationaliteiten m’n best gedaan te hebben om de organisatie vorm te geven ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Bij ACIS, ook een organisatie in ontwikkeling,
hoop ik dat hier te vinden. Ik hoop samen met u tot een goede samenwerking te komen om zo van
ACIS een goede, sociale en gezellige organisatie te maken.

Nieuws uit de scholen:
Het Anker, Heinenoord
In Heinenoord verrijst een prachtig nieuw
gebouw voor de openbare basisschool
Het Anker. In hetzelfde complex zal ook de
christelijke basisschool De Regenboog
worden gehuisvest en peuterspeelzaal
Hompeltje Pompeltje. Het is de bedoeling dat
medio mei het nieuwe gebouw wordt
opgeleverd. Nog voor de zomervakantie
zullen de leerlingen dan hun intrek in de
nieuwe, zeer ruim opgezette school kunnen
nemen.
Heel plezierig is de goede samenwerking
tussen de gemeente Binnenmaas, de
vereniging voor protestant christelijk basisonderwijs (PCPO), de Stichting Peuterspeelzalen Binnenmaas, de twee scholen en de
Stichting ACIS; Een goed begin!

Vorderingen met de bouw van o.b.s. Het Anker in
Heinenoord. Nog voor de grote vakantie klaar.

De Schelf, ’s Gravendeel
Onlangs nam Paul van Lent, directeur van
De Schelf, afscheid van zijn school. Hij heeft
een nieuwe betrekking aanvaard als
trainer/adviseur bij een schoolbegeleidingsdienst in Breda. Paul heeft veel betekend
voor het openbaar onderwijs in
’s-Gravendeel, maar heeft ook een belangrijke
rol gespeeld in de totstandkoming van de
Stichting ACIS.
Ook langs deze weg willen wij Paul bedanken
voor zijn inzet en hem het beste toewensen
voor de toekomst.
Inmiddels zijn wij erin geslaagd een opvolger
voor hem aan te trekken. Cor Diepstraten is
41 jaar jong, woonachtig in Teteringen en op
dit moment directeur van een basisschool in
Breda.
De nieuwe directeur treedt in dienst op
1 juni a.s. en heeft inmiddels al kennis
gemaakt met het team. De ouders zullen
zeker binnenkort met de nieuwe directeur
kennis kunnen maken.

OPSLAGRUIMTE
GEZOCHT
De mogelijkheid bestaat dat
de stichting ACIS over enkele
maanden een hoeveelheid
overbodig schoolmeubilair
langdurig zal moeten opslaan.
Wij zijn daarom op zoek naar
een betaalbare ruimte.
Wanneer u daarover beschikt
gelieve contact met ons op te
nemen:

0186 - 605800
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Even voorstellen: de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR)
Naast een zelfstandige directie en een nieuw
bestuur kent de Stichting ACIS ook een nieuwe vorm van medezeggenschap: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
In het volgende stuk stelt de GMR zich aan u
voor.

Het 14 leden tellende team van de GMR.

Agenda GMR
9 februari 2004: GMR-reglement
Begroting GMR
ARBO-contract
Vakantierooster
19 april 2004:

Zorgplan
Bestuursformatieplan

24 mei 2004:

Studieavond (ov)

21 juni 2004:

(onderdelen van het)
Strategisch Beleidsplan
Evaluatie samenstelling GMR

De GMR vergadert op genoemde data
van 20.00 - 22.00 uur in het kantoor
van de Stichting ACIS in Mijnsheerenland. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.

Dagelijks bestuur GMR.
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MR - GMR
In sommige gemeenten was er door een
bovenschools management al sprake van een
GMR, maar deze komen door de oprichting
van de Stichting ACIS te vervallen. Elke
school behoudt zijn eigen MR en op het
niveau van het zelfstandig bestuur functioneert één GMR. In deze GMR zitten evenveel
leerkrachten (P-leden) als ouders (O-leden).
Alle leden van de GMR zitten ook in een
lokale MR.
Vertegenwoordiging
Het levert praktisch een wat grote GMR op
om elke MR een vertegenwoordiger te laten
hebben in de GMR. De intentie is dan ook
om uit elke gemeente een leerkracht en een
ouder zitting te laten hebben in de GMR.
Daarnaast levert de Albert Schweitzerschool
voor de vertegenwoordiging van het speciaal
onderwijs ook een leerkracht en een ouder.
Op die manier zou er een GMR ontstaan
met 6 x 2 + 2 = 14 leden. Op basis van aanwezigheid staat hier een bescheiden vergoeding tegenover. Omdat elke school, zeker in
de opbouwfase, echter de gelegenheid moet
hebben bij de inrichting van de Stichting ACIS
een steentje bij te dragen, is afgesproken dat
elke school in de GMR vertegenwoordigd
kan worden. Met name de scholen uit
Binnenmaas maken hier nu gebruik van. Dat
betekent dat er nu 18 mensen in de GMR
zitten. Deze samenstelling wordt aan het
Waar houdt de GMR zich
mee bezig?
Beleidsstukken die de hele stichting
aangaan passeren voor advies en
instemming de GMR. Hierbij valt te
denken aan:
• bestuursformatieplan
• zorgplan
• personeelsbeleid
• de jaarlijkse begroting en
jaarrekening
• enz.
Schoolzaken komen in elke lokale
MR aan de orde.
Commissiestructuur
De GMR hanteert de volgende
commissies:
• Personeel
• Leerlingenzorg/Onderwijs
• Financiën
• Communicatie
• Facilitair/ICT

einde van dit schooljaar geëvalueerd.
Communicatie
Om een balans te vinden tussen een
slagvaardige GMR en aandacht voor de lokale
betrokkenheid van alle scholen is het de
bedoeling dat elke school vanuit de GMR een
contactpersoon krijgt aangewezen.
Daarnaast gaat de GMR in een zogenoemde
commissiestructuur werken, zodat elk GMRlid zich kan richten op zijn specialiteit.
De een heeft bijvoorbeeld meer verstand van
financiën dan de ander. Stukken die door de
directie van de Stichting ACIS voor advies aan
de GMR worden aangeboden, worden door
deze specialisten voorzien van een préadvies, voordat deze stukken centraal in de
complete GMR aan de orde komen.
Het sleutelwoord bij dit alles is
communicatie. Bij alle personeelsleden en
ouders zou bekend moeten zijn wie zich in
de GMR waarmee bezig houdt. Met dat doel
zal er een GMR-page (notulen, smoelenboek,
verdeling contactpersonen en commissieindeling) aan de Internetsite van de Stichting
ACIS worden toegevoegd en zullen er een
paar keer per jaar GMR-mededelingen
worden toegevoegd aan de nieuwsbrief van
de lokale school.
Visie
Het doel van de GMR is om een constructieve, actieve bijdrage te leveren aan het
inrichten en laten voortbestaan van de
Stichting ACIS en daarbij oog te houden voor
(de afstemming van) het centraal bestuur en
het lokale belang. Leerkrachten en ouders
(want daar zitten we voor) moeten vinden
dat hun belangen door de GMR goed
worden vertegenwoordigd.

Leden van de GMR
Personeelsleden:
• Sjanie Batenburg (Cromstrijen)
• Ria de Groot (Binnenmaas)
• Lia van der Hoeven (Oud-Beijerland)
• Angelique van der Kraan (SBO)
• Miranda Nieuwenhout (Binnenmaas), plv. voorzitter/secretaris
• Hedwig Smit (Strijen)
• Tom Tegelaar (’s-Gravendeel)
• Hugo Tijsmans (Korendijk)
• Marianne Wissink (Binnenmaas)
Ouderleden:
• Rob van Eijk (Strijen)
• Gerard van Galen (Korendijk), penningmeester
• Wim Jagtenberg (Oud-Beijerland), voorzitter
• Ellen de Kruijff (Binnenmaas)
• Wim Manuëls (Binnenmaas)
• Tanja du Pree (SBO)
• Erik Verhulp (Binnenmaas)
• Ad Vermaas (Cromstrijen)
• Aniëlle Rutten (’s-Gravendeel)
E-mailadres GMR: acisgmr@hotmail.com

