De laatste jaren zijn de speciale scholen voor kinderen
met gedragsproblemen snel gegroeid, terwijl andere SO
scholen juist kleiner werden. Waar komt dat door?
“Basisscholen en speciale basisscholen kunnen
kinderen met leerproblemen of met een lichamelijke
handicap steeds beter opvangen. Het rijk geeft de
opvangende school daar extra geld voor (leerling
gebonden financiering of wel “rugzak”) waardoor de
school ook meer zorg kan geven. Voor kinderen met
ernstige gedragsproblemen ligt dat anders. Daar zijn
de groepen in het basisonderwijs te groot voor en kan
het lesprogramma te weinig worden aangepast aan de
specifieke behoeften van deze leerlingen.
Waarom een speciale gedragsklas op de Albert
Schweitzer?
Veel kinderen met een autismespectrum stoornis(*)
gaan nu het eiland af naar Rotterdam, Barendrecht
of soms nog verder. Vaak zitten deze kinderen uren
in de taxi, waardoor ze nauwelijks contacten kunnen
opdoen in de eigen woonomgeving. De directeuren
van Acis hebben in januari 2007 in het kader van
passend onderwijs de missie ontwikkeld: “Geen kind
het dorp uit, geen kind het eiland af”. Om dat laatste
gestalte te geven is besloten om per 1 augustus 2008
te starten met een speciale opvang voor kinderen met
een autistische stoornis op de Albert Schweitzerschool
in Oud-Beijerland, die zich daarmee ontwikkelt tot
expertisecentrum.

Hoe worden de kinderen in de gedragsklas begeleid?
“M.i.v. het nieuwe schooljaar wordt een aparte
groep gestart onder leiding van speciaal geschoold
personeel. De kinderen draaien hun programma in de
speciale groep en daar waar mogelijk met de andere
kinderen van de school. De school wordt verder
begeleid door REC Rijndrecht en de onderwijskundige
medewerker van Stichting Acis. Van belang is te
weten dat ik, voordat ik directeur werd van de
Albert Schweitzer, zelf les heb mogen geven aan de
genoemde doelgroep. Ook heb ik als locatiemanager
van het RMPI ervaring opgedaan in het leiding geven
aan een school met leerlingen, waarvan de meeste een
autismespectrum stoornis hadden.
Wanneer en hoe kunnen ouders aanmelden?
De groep start m.i.v. het nieuwe schooljaar.
Voorwaarde is dat het kind een rugzak cluster 4 heeft
of binnen afzienbare tijd zal krijgen. Mocht dit het
geval zijn, dan kunnen ouders nu al contact met mij
opnemen.

De kwaliteit van het onderwijs is niet afhankelijk van de kwaliteit van de schoolgebouwen.
Wel duidelijk is, dat een goed gebouw bijdraagt
aan het welbevinden van de mensen (leerlingen
en personeel). Acis besteedt daarom veel aandacht aan de optimalisering van de schoolgebouwen.

Pierre den Hartog (rechts), onderwijskundige beleidsmedewerker
van Stichting Acis en Cees Bosmans, directeur van het expertisegedragsklas.

Aanmelden gedragsklas
Ouders die een kind willen aanmelden voor de
gedragsklas van het Expertisecentrum Albert
Schweitzer worden uitgenodigd een afspraak te
maken met de directeur, de heer Cees Bosmans,
0186–615403 of de heer Pierre den Hartog
(Acis), 0186–605800.

(*) Wat is Autisme?
Autisme komt van het Griekse woord 'autos' dat 'zelf' betekent. Autos verwijst naar de in zichzelf gekeerde indruk
die mensen met autisme soms maken. Over het algemeen bedoelt men met autisme de verschillende aandoeningen binnen het autismespectrum. Met autisme of autistische stoornissen worden vaak ook andere termen gebruikt,
zoals klassiek autisme, de stoornis van Asperger, pervasieve en atypische ontwikkelingsstoornissen, het Multiplex
Development Disorder (MCDD) of High Functioning Autism. Deze termen beschrijven elk een aandoening die behoort
tot de autistische stoornissen. In het Engels spreekt men van Pervasive Development Disorder (PDD).

STRIJENSAS: Op 5 december werd gestart met de
bouw van een multifunctioneel complex waar De
Hooistoof in gevestigd zal worden. Sint Nicolaas
sloeg samen met de wethouders Van Tilborg en
Janssen, directeur Oostveen van Woningstichting De
Maashoek en de leerlingen Ruben Robart en Sarah
Kuiper de eerste paal.

STRIJEN: Op donderdag 13 maart a.s. wordt de feestpaal geslagen voor de eerste brede school in Strijen.
Stichting Acis zal daar de openbare basisscholen De
Striene en De Patrijspoort te zijner tijd in huisvesten. Natuurlijk zullen de kinderen en ouders van deze
scholen bij de feestelijke handeling aanwezig zijn.
De kinderen van De Striene, De Patrijspoort en de
peuterspeelzaal Olleke Bolleke zullen in optocht naar
de bouwplaats gaan, waar naast de wethouders van
Strijen ook Bob de Bouwer aanwezig is. Na het slaan
van de feestpaal zullen er ballonnen worden opgelaten. Over ongeveer een jaar zullen de kinderen van
onze scholen De Striene en De Patrijspoort, bso Het
Kraaienest en Olleke Bolleke hun intrek nemen in dit
schitterende gebouw.

Een impressie van de nieuwe brede school in Strijen

centrum Albert Schweitzer bezig met de voorbereidingen voor de

Voor wie is de gedragsklas?
De gedragsklas is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar
met een “rugzakje”. Het gaat met name om kinderen
met een autismespectrum stoornis die zijn geïndiceerd
voor cluster 4. Ook kinderen met zeer ernstig oppositioneel gedrag kunnen wel een indicatie voor cluster
4 hebben, maar dit zijn leerlingen die andere specialistische hulp nodig hebben. Voor deze kinderen is de
gedragsklas niet bedoeld.

B o u wnie u ws
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Kan een speciale basisschool alle kinderen met leer- en
gedragsproblemen opvangen?
“Nee, niet alle kinderen. Er zijn ook kinderen die een
andere deskundigheid nodig hebben of nóg meer
specialistische kennis. Deze kinderen kunnen worden
aangemeld bij de Commissie voor Indicatiestelling
(CvI). Als een kind een CvI beschikking heeft is het
toelaatbaar tot een school voor speciaal onderwijs
(SO). Er zijn SO-scholen voor kinderen met een
lichamelijke handicap, een geestelijke handicap en
voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek. De
scholen zijn geclusterd in regionale expertisecentra
(REC’s).

De fundering voor de nieuwe OBS De Hooistoof en het
appartementencomplex Strijensas (maart 2008)

BLAAKSEDIJK: Half februari is een ingrijpende verbouwing/renovatie van de Van Bommelschool in
Blaaksedijk van start gegaan. De school wordt uitgebreid met een speellokaal en er komt een nieuwe
kamer voor de directeur en het team. Vloeren, plafonds en schilderwerk worden in het hele gebouw
aangepakt.
KLAASWAAL: De werkzaamheden aan het gebouw
van De Blieken in Klaaswaal zijn zo goed als afgerond. Het gebouw heeft een zeer eigentijdse uitstraling
gekregen, een schitterend speellokaal voor de kleuters
en een nieuwe personeelskamer.

Acisscholen: Drie winnaars voorleeswedstrijd
HOEKSCHE WAARD: Bij de lokale voorrondes
van de nationale voorleeswedstrijd 2008 tussen
de schoolwinnaars uit de Hoeksche Waard zijn
Maartje Groeliker van de OBS De Boomgaard
(Mijnsheerenland), Marieke van Driel van de OBS
Onder de Wieken (Nieuw-Beijerland) en Claudia
Mayer van de OBS ´t Kraaienest (Piershil) als
winnaar uit de bus gekomen.

Maartje
neemt
haar
prijs in
onvangst

Op 14 maart volgt de regionale voorronde in
Spijkenisse. Via de provinciale finale in Delft
wordt uiteindelijk op 21 mei bekend wie de
nationale voorleeskampioen van Nederland zal
zijn.
Wij feliciteren de meisjes van harte met dit
resultaat en wensen hen veel succes bij de
volgende ronde(n).

Marieke en Claudia op de foto met
burgemeester Melissant van de gemeente
Korendijk

Steeds actuele informatie op http://www.acishw.nl, nieuws
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Groene kaart voor
Acis-basisscholen
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Door het aangaan van deze samenwerking denkt Stichting Acis niet alleen het aanbod van nieuwe
leerkrachten in de Hoeksche Waard te vergroten, ook wordt verwacht dat de kwaliteit van de startende
leerkrachten op ons eiland hierdoor omhoog gaat.

E info@acishw.nl

MIJNSHEERENLAND: Op 13 maart a.s. sluit Stichting Acis een convenant met de PABO van de
Hogeschool Rotterdam (locatie Rotterdam en Dordrecht). Het convenant moet leiden tot een
nauwere samenwerking tussen de beide partijen. Stichting Acis krijgt hierdoor meer invloed op het
stageprogramma van de PABO studenten. Beide partijen zeggen toe het “samen opleiden” van nieuwe
leerkrachten voor het basisonderwijs te bevorderen en te stimuleren. Er wordt toegewerkt naar een
gezamenlijke visie op opleiden in de school.

Stichting ACIS
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard

Acis sluit convenant met Pabo Hogeschool Rotterdam

website: www.acishw.nl

Doet uw kind graag aan sport op school en
in de vrije tijd? Lijkt het u leuk om leren af
te wisselen met sporten? Dan kan uw kind
kiezen voor “Sport extra”. In plaats van drie

Iedereen welkom
Iedereen is welkom op de RSG. De school is
een brede scholengemeenschap van VMBOberoepsgericht tot en met een Gymnasium voor
de leerling die net iets meer uitdaging zoekt. De
RSG is in Oud-Beijerland de school met het meest
complete aanbod. Uw kind komt in de brugklas
die het beste aansluit bij zijn/haar capaciteiten.
Wat uw zoon of dochter later ook wil worden, bij
de RSG geven we de beste vooropleiding!

Wilhelminastraat 6a

Extra keuzevakken voor brugklassers: Sport
extra – ICT extra – Dans en drama extra
Al in de brugklas van de locatie Hoefsmid kunnen
leerlingen, naast de gewone lessen, uit drie extra
leuke onderwijsmogelijkheden kiezen:
1
Sport extra
2
ICT in de brugklas 			
(computerkunde)
3
Dans en drama extra

Gezellige school
Voor alle leerlingen zijn er met regelmaat
schoolexcursies en schoolfeesten en niet te
vergeten, in de bovenbouw, de buitenlandse
reizen (Rome, Parijs, Londen, Ardennen,
wintersport).

www.wsns-hw.nl

Tussenuur?
Leerlingen hebben bij de RSG veel minder
tussenuren dan bij de gemiddelde school
voor Voortgezet Onderwijs. Mocht er toch een
tussenuur zijn of een les uitvallen, dan zorgen
onze docenten en onderwijsassistenten ervoor dat
het betreffende uur gericht, leuk en zinvol kan
worden ingevuld. Dat kan onder andere in het
School Informatie Centrum, ook wel het surfhonk
genoemd. Uw kind kan hier ondermeer werken
aan de computer, studeren, lezen of werkstukken
printen.

RSG heeft cultuur hoog in het vaandel staan.
Voor brugklassers op de locatie Hoefsmid is er de
mogelijkheid tot het volgen van extra lessen dans
en drama. Uw kind krijgt naast gewone lessen
twee uur per week dans en drama. In deze lessen
worden een aantal basistechnieken uit dans en
drama geleerd. Er zal hierbij veel worden gewerkt
vanuit improvisatie. We werken toe naar enkele
kleine voorstellingen. Deze lessen vallen buiten
het normale lesrooster, uw kind mist hierdoor
geen reguliere lessen en er is geen huiswerk voor
de lessen dans en drama. Al jaren sluiten we het
schooljaar af met de RSG-musical, maar er is ook
de RSG-kerstvoorstelling en de RSG-Music Award
Verkiezing (open podium).

3271 BZ Mijnsheerenland

Huiswerkbegeleiding?
Nieuw bij de RSG is komend jaar gerichte
huiswerkbegeleiding. Heeft uw kind moeite met
het maken van huiswerk? Geef uw kind dan op
voor huiswerkbegeleiding. Uw kind kan rustig
werken aan het maken van huiswerk en krijgt
waar nodig persoonlijk nadere uitleg.
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UD-BEIJERLAND: De RSG staat voor
een vertrouwde en veilige school,
waar elke leerling zich echt thuis
voelt. De brugklas van de RSG biedt in het
komende jaar heel veel mogelijkheden.

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

De RSG en Stichting Acis werken samen om
de overstap van basisschool naar voortgezet
onderwijs nog vloeiender te maken. Maar waar
staat de RSG nu precies voor?
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Uw kind echt thuis
op de RSG “Hoeksche
Waard"

uur lichamelijke opvoeding, worden er dan vijf
uren gegeven. Die drie uren zijn voor iedereen
hetzelfde; in de twee extra uren komen sporten
aan bod die niet zo uitgebreid in de gewone
lessen aan de orde komen. Denk aan tennis,
unihockey, bewegen op muziek, acrogym,
flagvoetbal, squash, en circusactiviteiten. Na de
brugklas is er op het VMBO-TL, de Havo en het
VWO een vervolgsportprogramma, dat ook een
goede doorstroming geeft naar bijvoorbeeld de
Academie voor lichamelijke opvoeding, CIOS,
ROC sport en bewegen, de politieschool of Pabo.
Uw kind kan op de RSG ook kiezen voor “ICT
in de Brugklas”. Dan zijn er twee uur per week
extra computerles. Denk aan het maken van een
website, het ontwerpen van een computerspel,
een leuke excursie, het maken van een
animatiefilmpje, beeldbewerking en het meedoen
aan de Lego Robot Wedstrijd. Wist u dat onze
leerlingen met onze robots al twee jaar achter
elkaar de Beneluxfinale hebben gehaald?

H

OEKSCHE WAARD: Onlangs heeft de rijksinspectie de kwaliteit van alle reguliere
basisscholen van Stichting Acis getoetst. De inspectie drukt de kwaliteit van de
scholen uit door middel van een rode, oranje of groene kwaliteitskaart.
Al onze basisscholen kregen de groene kaart. Hetgeen wil zeggen dat de inspectie tevreden is over de
geboden kwaliteit, het pedagogische klimaat, de begeleiding, de leeropbrengsten van de leerlingen en
van de wijze waarop de school aan verdere verbeteringen werkt.
De inspectie gaf ook het Acis-bestuur een groene kaart, omdat het de scholen op professionele wijze
ondersteunt om onderwijs van goede kwaliteit te geven.

Sollicitatieprocedure
directeur OBS
De Pijler
MAASDAM: In verband
met een benoeming
elders van de directeur
van onze openbare
basisschool "De Pijler"
in Maasdam, is Stichting
Acis op zoek naar een
goede plaatsvervanger
met ingang van 1 juli
a.s. Geschikte kandidaten
worden nadrukkelijk
verzocht te reflecteren.
De volledige advertentie
vindt u op onze site:
http://www.acishw.nl/,
personeel, vacatures

Expertisecentrum Albert
Schweitzer start “gedragsklas”
–"Geen kind het dorp uit, geen kind het eiland af."–
OUD-BEIJERLAND: De Albert Schweitzerschool is een
openbare school voor speciaal basisonderwijs (SBO).
Kinderen met leer- en gedragsproblemen krijgen
hier onderwijs op maat, in kleinere groepen (van
ongeveer 15 kinderen). De school ontwikkelt zich nu
tot expertisecentrum. Iets nieuws? Acis Actueel ging in
gesprek met de schooldirecteur, Cees Bosmans.
Wat is het verschil in toelating tot een gewone basisschool en
een SBO-school?
“Kinderen kunnen op onze school niet zo maar worden
toegelaten. Zij moeten over een verklaring beschikken van
de permanente commissie leerlingenzorg (PCL). Ouders en
basisschool bepalen samen met het Zorgplatform of een kind
bij de PCL wordt aangemeld. De PCL bepaalt of er voldoende
redenen zijn om het kind toe te laten”.
lees verder op pagina 2

