
Hoe tevreden is de 
Hoeksche Waard?

De volgende Acis 
Actueel verschijnt 
18 februari 2009. 
Wilt u steeds op 
de hoogte blijven 
van ontwikkelingen 
rond Acis, bezoek 
dan onze site.
www.acishw.nl 

Alle ouders van onze scholen hebben begin november het ver-
zoek gekregen mee te werken aan een kwaliteitsonderzoek. 
Deze tevredenheidpeiling wordt elke twee jaar op de scholen 

van Acis afgenomen door Scholen met Succes; een gespecialiseerd on-
derzoeksbureau uit Haarlem.

Op 1 januari a.s. is het precies 5 jaar geleden dat Stichting Acis het 
levenslicht zag. Op die datum droegen de gemeenten in de Hoeksche 
Waard hun bestuurlijke taken voor de 24 openbare scholen over. 

Naarmate meer mensen aan het onder-
zoek deelnemen, ontstaat een nauwkeu-
riger beeld van de door ouders ervaren 
kwaliteit.  Dat is belangrijk, want  de 
scholen en het bestuur willen de sterke 
kanten behouden en de minder sterke 
onderdelen verbeteren. 
Niet alleen de oudertevredenheid wordt 
gemeten, ook de tevredenheid van de 
leerlingen uit de bovenbouw.  Door de 
peilingen op alle scholen tegelijk te ver-
richten kunnen de resultaten van de ver-
schillende scholen van Acis  met elkaar 
worden vergeleken. Ook kan de score 
naast de resultaten in 2006 en 2004 
worden gehouden. Aangezien Scholen 
met Succes dezelfde peilingen ook in 
andere delen van  het land verricht, is het 
ook mogelijk te “benchmarken” met de 

De volgende
Acis Actueel

“gemiddelde” school in Nederland. In vori-
ge jaren scoorde Acis bovengemiddeld 
en dat hopen we dit jaar op zijn minst te 
evenaren!
Als straks, in december, de uitslagen 
per school en voor de Stichting Acis als 
geheel bekend worden,  is dat het begin 
voor het opstellen van nieuwe schoolont-
wikkelingsplannen, die tot de gewenste 
verbeteringen moeten leiden. De resulta-
ten van de tevredenheidpeilingen hebben 
dus een belangrijke plaats in het kwali-
teitsbeleid van  de scholen van Acis.
In de volgende Actueel informeren wij u 
over de resultaten op bestuursniveau. De 
schoolresultaten worden bekend gemaakt 
door de school van uw kind.
Langs deze weg danken wij u hartelijk 
voor uw deelname aan de peiling.

Behalve dat de scholen onder een bestuur vielen, was er in het begin nog niet veel 
verbinding.  Een echt familiegevoel ontbrak, hoewel alle medewerkers wel een warm 
gevoel hadden voor het openbaar onderwijs. Inmiddels  is dat veranderd. Samen zijn 
we een.  We laten het eerste lustrum dan ook niet ongemerkt voorbij gaan. 

 Vijf jaar Acis
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Jaarlijks geven alle basisscholen 
in Nederland de exacte leerlin-
genaantallen op 1 oktober door 

aan het Ministerie van Onderwijs en 
J
aan het Ministerie van Onderwijs en 
J
Wetenschappen. 

Met behulp van de telgegevens kan worden 
vastgesteld of het leerlingenaantal in een 
regio,  dorp of wijk daalt of groeit.  Tevens 
kan de ontwikkeling van het marktaandeel 
van een school of schoolbestuur worden 
gemeten.  
Op 1 oktober bezochten 8353 kinderen een 
basisschool in de Hoeksche Waard. Dat waren 
er precies 75 minder dan het jaar ervoor. 
Desondanks  is het openbaar basisonderwijs 
voor het vijfde jaar op rij gegroeid. Daardoor 
hadden de scholen voor basisonderwijs en de 
school voor speciaal basisonderwijs van Acis 
op 1 oktober precies 3600 leerlingen.

Scholen Acis
het populairst

leerlingenaantallen (*) Acis PCPO Overig (**)

2008 3552 3358 1443

2007 3506 3406 1516

2006 3437 3424 1500

2005 3395 3446 1524

2004 3369 3367 1517

Marktaandeel:
Niet alleen het aantal leerlingen steeg, ook het marktaan-
deel van de Acis-scholen (zie tabel). Het marktaandeel 
van het openbaar basis onderwijs verschilt per gemeente.  
Het hoogste deelnamepercentage wordt gehaald in de 
gemeente Binnenmaas (53,9%.) Het laagste marktaandeel                                                                                                                                     
openbaar basisonderwijs doet zich voor in Oud-Beijer-
land  ( 28,8%) maar juist in deze gemeente groeit Acis 
het snelst (23% in 2006; 25,2% in 2007). Met de steun en 
het vertrouwen van de ouders verwacht Stichting Acis in 
2009 verder te groeien. 

marktaandeel Acis PCPO Overig (**)

2008 42,2% 40,9% 17,3%

2007 41,4% 41,1% 18,0%

2006 40,9% 41,6% 17,9%

2005 40,7% 41,0% 18,2%

2004 40,9% 40,8% 18,4%

(*)     Leerlingenaantal exclusief speciaal basisonderwijs
(**)  “Overig” :  5 reformatorische scholen , 1  R.K.- school  en 1 Vrije School

VAKANTIEREGELING 
2008/2009 en 2009/2010

Vakantierooster 2008-2009

Herfstvakantie zaterdag 18-10-08 t/m zondag 26-10-08

Acis studiedag woensdag 19-11-08

Kerstvakantie zaterdag 20-12-08 t/m zondag 04-01-09

Voorjaarsvakantie zaterdag 21-02-09 t/m zondag 01-03-09

Paasvakantie vrijdag 10-04-09 t/m maandag 13-04-09

Meivakantie zaterdag 25-04-09 t/m zondag 10-05-09

Hemelvaartsvakantie donderdag 21-05-09 t/m zondag 24-05-09

Pinkstervakantie zaterdag 30-05-09 t/m maandag 01-06-09

Zomervakantie zaterdag 11-07-09 t/m zondag 23-08-09

Vakantierooster 2009-2010

Herfstvakantie zaterdag 17-10-09 t/m zondag 25-10-09

Acis studiedag woensdag 18-11-09

Kerstvakantie zaterdag 19-12-09 t/m zondag 03-01-10

Voorjaarsvakantie zaterdag 20-02-10 t/m zondag 28-02-10

Paasvakantie vrijdag 02-04-10 t/m maandag 05-04-10

Mei-/hemelvaartsvakantie vrijdag 30-04-10 t/m zondag 16-05-10

Pinkstervakantie zaterdag 22-05-10 t/m maandag 24-05-10

Zomervakantie  zaterdag 03-07-10 t/m zondag 15-08-10

Begin 2009 doet zich de unieke situatie voor 
dat er in de gemeente Strijen twee nieuwe 
schoolgebouwen worden opgeleverd voor 

het openbaar onderwijs. 
 
Het gebouw van de nieuwe Hooistoof in Strijensas doet 
denken aan een boerderij, maar heeft desondanks een 
zeer moderne uitstraling.  De school past daardoor 
mooi in de kleinschalige omgeving.  Naast en boven de 
school komen appartementen.
In het centrum van Strijen is een prachtig nieuw ge-
bouw verrezen voor De Striene /Patrijspoort, peuter-
speelzaal Olleke Bolleke en buitenschoolse opvang 
Het Kraaienest. In het zeer ruime gebouw valt door de 
grote raampartijen veel licht naar binnen. De combina-
tie van een chique baksteen en zink geven de buiten-
zijde van het gebouw  allure.

De nieuwe brede school in Strijen

Strijen in het nieuw
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Passend onderwijs wil zeggen: Onderwijs 
dat is  afgestemd op de mogelijkheden 
van het kind. Dit onderwijs start zodra 

het kind de basisschool binnenkomt in groep 1. 
Maar hoe weet de leerkracht van groep 1 wat de 
mogelijkheden van het kind zijn? Wie kennen de 
mogelijkheden van het kind het best?

De ouders uiteraard en de leidsters van de peuter-
speelzalen. De leidsters kennen hun kinderen, ken-
nen hun mogelijkheden en weten als geen ander wat 
de behoeften van het kind zijn.  Zij weten ook welk 
antwoord de basisschool daar op dient te geven om 
optimaal onderwijs te realiseren.

Voor ouders en kinderen is een soepele overgang 
van peuterspeelzaal naar basisschool natuurlijk 
cruciaal. Acis heeft daarom de samenwerking met de 
peuterspeelzalen waar mogelijk geïntensiveerd.  Op 
10 september organiseerde de Acis Academie een bij-
eenkomst  voor peuterspeelleidsters en  leerkrachten 
uit de onderbouw  met als thema:  Passend onderwijs 

en warme overdracht.  Het werd, mede door de grote  
opkomst  (90 personen!),  een inspirerende middag.

De samenwerking wordt voortgezet tijdens de 
Acis studiedag op 19 november. In de sporthal van 
Numansdorp zal een lezing worden gehouden door 
mevrouw prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, hoog-
leraar te Groningen, over de stelling: Mogen peuters 
nog peuteren en kleuters nog kleuteren.  Zo’n 56 
leidsters hebben zich al opgegeven voor deze mid-
dag. Niet verwonderlijk, want mevrouw Goorhuis-
Brouwer is een autoriteit op dit gebied. 
Na de lezing is er in 
een workshop  ge-
legenheid voor de 
peuterspeelleidsters  
om met mevrouw 
Goorhuis-Brouwer van 
gedachten te wisselen 
en zich verder te laten 
inspireren over dit 
onderwerp.  

Van peuterspeelzaal naar passend onderwijs

prof. dr. Goorhuis-Brouwer

Acis sluit convenant met RMPI

OUD-BEIJERLAND: Op 
donderdag 2 oktober 
werd door Stichting 

Acis en het RMPI Barendrecht 
een samenwerkingsover-
eenkomst gesloten. Het 
convenant maakt de opvang 
mogelijk van kinderen met 
autistische eigenschappen 
binnen de Hoeksche Waard. 

De handtekeningen werden in de 
Albert Schweitzerschool gezet 
door Gerda van der Gaag van 
het RMPI Barendrecht en Luc van 
Heeren van Stichting Acis.

Het RMPI is een onderwijsinstel-
ling die de opvang verzorgt van 
kinderen met ernstige contact- of 
gedragsproblematiek (cluster 4) 

in de regio Zuid-Holland Zuid. De 
Albert Schweitzerschool in Oud-
Beijerland is gespecialiseerd in 
het geven van onderwijs aan kin-
deren met leer- en gedragspro-
blematiek. Door de samenwer-
king, die met het ondertekenen 
van het convenant formeel wordt 
bekrachtigd, wordt het zorg- en 
onderwijsaanbod van de Albert 
Schweitzerschool uitgebreid 
met een aanbod voor autistische 
kinderen, die voorheen alleen op 
het RMPI konden worden opge-
vangen. De Albert Schweitzer-
school biedt het onderwijs aan in 
een aparte expertisegroep met 
gespecialiseerd onderwijsperso-
neel. De eerste ervaringen zijn 
uitstekend.

Voor ouders en kinderen is de 
ontwikkeling van de Albert 
Schweitzerschool tot expertise-
centrum een grote stap vooruit, 
want autistische kinderen uit de 
Hoeksche Waard en Goeree Over-
flakkee hoeven nu niet meer met 
taxi ’s en busjes naar Rotterdam 
te worden vervoerd. De reistijd 
is niet alleen korter, ook blijven 
de kinderen in de vertrouwde, 
landelijke omgeving van de 

Hoeksche Waard. Bovendien is 
binnen de Albert Schweitzer-
school integratie mogelijk met 
niet-autistische kinderen. Ook dat 
werkt positief.

De samenwerking tussen Stich-
ting Acis en het RMPI past binnen 
een beleid dat landelijk in 2011 
zal worden ingevoerd en dat 
wordt aangeduid met de term 
“passend onderwijs”. Met dit 
beleid legt de landelijke overheid 
schoolbesturen de verplichting 
op te zorgen voor een passend 
onderwijsaanbod voor elke leer-
ling, ongeacht de beperkingen 
van kinderen. 

Met het ondertekenen van het 
convenant lopen Stichting Acis 
en het RMPI niet alleen voorop, 
ook geven de besturen ermee 
aan achter de uitgangspunten 
van passend onderwijs te staan 
en hier in goede samenwerking 
vorm en uitvoering aan te willen 
geven. De kans is dan ook groot, 
dat de Albert Schweitzerschool 
haar expertise in de toekomst 
nog verder gaat uitbreiden. 

Voor verdere informatie: de heer 
C. Bosmans, directeur Albert 
Schweitzerschool, tel. 0186 
615403

Gerda van der Graag en Luc van Heeren



De Acis Academie is verantwoor-
delijk voor een breed aanbod 
van professionaliseringsacti-

viteiten van het Acis-personeel.  Een 
greep uit het aanbod voor november: 

• Directeuren scholen zich bij 
Op 6 en 7 november verzamelden alle 
schooldirecteuren van Stichting  Acis zich 
in het Golden Tulip Hotel “De Reiskoffer” 
te Bosschenhoofd om verder geschoold te 
worden op het gebied van personeelsbe-
leid. De tweedaagse was georganiseerd 
door de Acis Academie. Tussendoor von-
den de directeuren even tijd om met elkaar 
op de foto te gaan. 

•  Leerkrachten  terug in de school-
banken

Op  19 november a.s. zijn de scholen van 
Stichting Acis gesloten. Alle 350 leerkrach-
ten en directeuren gaan dan een hele dag 
terug naar de schoolbanken van basis-
school De Dubbeldekker en de sporthal 
Cromstrijen. 

Het ochtendprogramma wordt geopend 
met een lezing door de heer Jan Hen-
drickx, grondlegger van het Leonardo 
concept voor hoogbegaafde kinderen.  
Ook het middagprogramma wordt plenair 
geopend door een topper.  Mevrouw prof. 
dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, hoogleraar 
te Groningen. Zij geeft een lezing: Mogen 
peuters nog peuteren en kleuters nog 
kleuteren.  

Daarnaast zijn er 40 workshops waarvoor 
de leerkrachten hebben ingetekend. En-
kele thema’s:  
Wat gebeurt er 
in je hoofd(?), 
techniek, on-
derwijsbehoef-
ten, Korczak, 
Dalton, 80% 
succes voor ieder kind,  de onzin van het 
perfecte kind, hoogbegaafd en autisme, 
To Be dans en muziek, Kidsweek Junior in 
de klas, de inspiratiekist, het even tussen-
door theater en de vergeten groep.
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Cito eindtoets 
Al onze basisscholen nemen dit jaar weer deel aan de Cito eindtoets voor leerlingen uit 
groep 8. Deze wordt dit afgenomen op 3, 4 en 5 februari (week 6). In de loop van week 
10 (de week van 2 maart) ontvangen de scholen de rapportage. 
Wilt u zelf al vast eens proefdraaien? Ga dan naar: www.cito.nl/po/lovs/eb/eind_fr.htm 

De Acis directeuren bijeen in Bosschenhoofd

Jan Hendrickx

Acis academie actief
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