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UD-BEIJERLAND: 		
De besturen van Stichting
Acis en de Regionale Scholengemeenschap (RSG) Hoeksche Waard
hebben de intentie uitgesproken het
openbaar primair en voortgezet onderwijs met ingang van 2011 te verenigen.

‘Vereniging van het openbaar primair en
voortgezet onderwijs is zeer in het belang
van de ouders en leerlingen’, aldus algemeen
directeur Luc van Heeren van Stichting Acis.
‘Door samenwerking tussen onderwijzers en
leraren ontstaat een doorgaande leerlijn en
wordt de overstap van de basisschool naar
het voortgezet onderwijs een stuk gemakkelijker, met als gevolg: minder uitval van kinderen. Het openbaar onderwijs Hoeksche Waard
loopt met de aanstaande vereniging van het
openbaar PO en VO voorop in de wijde regio’.

Verzelfstandiging openbaar onderwijs
In januari 2004 droegen de gemeenten in
de Hoeksche Waard hun schoolbestuurlijke
taken voor de openbare basisscholen over
aan Stichting Acis. Op dit moment valt alleen
de RSG nog rechtstreeks onder het gemeentebestuur van Oud-Beijerland. Verwacht
wordt, dat de gemeenteraad op 14 december
besluit de RSG met ingang van 1 januari a.s.
te verzelfstandigen. Een week eerder, op 8
december, vindt besluitvorming plaats door

het bestuur van Stichting Acis. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft
op 30 november jl. al ingestemd met de vereniging van het openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.

Geen kind het dorp uit,
geen kind het eiland af
Mochten alle lichten de komende tijd op
groen springen, dan heeft de Hoeksche
Waard binnenkort een unieke onderwijsstichting voor openbaar onderwijs met meer
dan 5000 leerlingen en het grootste en
meest diverse onderwijsaanbod in de regio:
- drieëntwintig verschillende basisscholen,
van modern klassikaal tot vernieuwingsschool, Dalton en EarlyBird,
- met een school voor speciaal basisonderwijs (met SBO, ASS en Leonardoonderwijs)
- en twee locaties voor voortgezet onderwijs (met gymnasium, atheneum, HAVO,
MAVO, VMBO en praktijkonderwijs).
Niet voor niets is het motto: ‘Geen kind
het dorp uit, geen kind het eiland af’, want
Acis biedt elk kind in de Hoeksche Waard
de beste basis. Straks ook in het voortgezet
onderwijs!
Het laatste nieuws over Acis/RSG via:
www.Acishw.nl
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Acis, straks ook
basis voor voortgezet onderwijs??

Openbaar onderwijs:

Ruim vierenveertig procent!

H

OEKSCHE WAARD: In 2010 groeide voor het zesde achtereenvolgende jaar het leerlingenaantal en het marktaandeel van het openbaar basisonderwijs in de Hoeksche Waard. Het
marktaandeel van Stichting Acis bedroeg op 1 oktober 2010 ruim 44%. Het protestants
christelijk onderwijs scoorde 38% en het reformatorisch onderwijs kwam uit op 14%. Op 1 oktober
2010 waren er 88 schoolgaande kinderen in de Hoeksche Waard minder dan het jaar ervoor. De
Hoeksche Waard ´ontgroent´.
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De sterkste groeiers in 2010 waren de openbare basisscholen De Klinker (OudBeijerland), De Boomgaard (Mijnsheerenland), Het Driespan (Puttershoek) en
Onder de Wieken (Nieuw-Beijerland).
Luc van Heeren, algemeen directeur van Stichting Acis, is blij dat het openbaar
onderwijs ondanks de forse daling van het aantal kinderen in de Hoeksche Waard
toch een gestage groei laat zien. “Het openbaar onderwijs ontwikkelt zich krachtig
op ons eiland. De leerresultaten van onze leerlingen zijn goed en de medewerkers
professionaliseren zich. We hebben veel geld geïnvesteerd in betere schoolgebouwen. De samenwerking met de kinderopvang en peuterspeelzalen verloopt goed.
We zijn dan ook erg blij met het resultaat en danken de ouders voor het in onze
scholen gestelde vertrouwen”, aldus Van Heeren.

Leerlingenaantallen basisonderwijs in de HW per denominatie:
2005

2006

2007

2008

2009

2010

openbaar

3395

3437

3506

3551

3608

3614

prot. christelijk

3446

3424

3406

3358

3269

3151

reformatorisch

1216

1163

1180

1141

1123

1133

katholiek

228

235

237

236

231

226

vrije school

109

102

99

74

73

62

8650

8595

8629

8540

8493

8405

Totaal

Leerlingenaantallen speciaal basisonderwijs per denominatie:
openbaar

108

83

60

48

62

61

prot. christelijk

149

151

141

132

127

158

Totaal

257

234

201

180

189

219
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Vakantieregeling 2010-2012
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2010-2011
zaterdag
zaterdag
paas/meivakantie
vrijdag
hemelvaartsvakantie donderdag
pinkstervakantie
zaterdag
zomervakantie
zaterdag
kerstvakantie

voorjaarsvakantie



25-12-10
26-02-11
22-04-11
02-06-11
11-06-11
02-07-11

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

2011-2012
Herfstvakantie

Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

zondag
zondag
zondag
zondag
maandag
zondag

09-01-11
06-03-11
08-05-11
05-06-11
13-06-11
14-08-11

15-10-11
24-12-21
25-02-12
06-04-12
28-04-12
17-05-12
26-05-12
07-07-12

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

f

zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
zaterdag
donderdag
Zaterdag
Zaterdag



-

zondag
zondag
zondag
maandag
woensdag
zondag
maandag
zondag



23-10-11
08-01-12
04-03-12
09-04-12
09-05-12
20-05-12
28-05-12
19-08-12



Obs De Viking

N

IEUWENDIJK: Het
Ministerie van Onderwijs
houdt jaarlijks op 1
oktober een leerlingentelling
op alle basisscholen in
het land. Op basis van die
leerlingenaantallen worden de
scholen bekostigd en in stand
gehouden.

hoopt op Minister
De Obs De Viking had op de teldatum 21 leerlingen. Volgens de
Wet op het primair onderwijs moet een basisschool tenminste 23
leerlingen hebben om te mogen blijven voortbestaan. De kans
bestaat dat De Viking met ingang van 1 augustus 2011 moet worden
opgeheven.
Gelukkig is het doek voor deze unieke basisschool nog niet gevallen.
Stichting Acis en de gemeente Korendijk hebben de minister van
onderwijs verzocht de school toch in stand te houden, omdat de
kans bestaat dat de school in de nabije toekomst weer zal gaan
groeien.
In Nieuwendijk en omgeving staan diverse huizen te koop en er is
zelfs een nieuwbouwproject in voorbereiding. Bovendien liggen de
dichtstbijzijnde basisscholen op bijna 8 kilometer afstand.

foto: Mevrouw van Bijsterveldt-Vliegenthart,
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kortom, het doek is voor De Viking nog niet gevallen. Stichting Acis
en de gemeente Korendijk trekken samen op en proberen de Minister
van Onderwijs te overtuigen van het belang van het voortbestaan
van de school voor Nieuwendijk.
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Bij een Klinker

hoort een Medeklinker

O
4 | Acis Actueel 3/10

UD-BEIJERLAND: De openbare basisschool De Klinker in
Oud-Beijerland, Poortwijk, heeft een stormachtige groei
doorgemaakt. De Klinker ging van start in april 2007 en heeft
nu al bijna 400 leerlingen. Inmiddels heeft de school een dependance
in de naastgelegen wijk Croonenburgh (hoek Graaf van Egmondstraat/
Margrietstraat).

Acis heeft het gebouw, dat tot voor kort onderdak bood aan de protestants
christelijke basisschool Sabina van Egmond en wat langer geleden aan de openbare
basisschool De Zevensprong (locatie Oost), fraai gerenoveerd. Met de overdracht van
het gebouw naar Stichting Acis keert het openbaar onderwijs na 10 jaar terug in de
wijk Croonenburgh.
De Medeklinker heeft 6 leslokalen, een speellokaal, een team- en directiekamer.
Behalve en aantal bovenbouwgroepen van De Klinker heeft De Medeklinker ook een
kleutergroep met kinderen uit de directe omgeving. Zo ontwikkelt De Medeklinker
zich tot de openbare basisschool van Croonenburgh.

Wervelende dansshow op
35 jarige Obs De Schelf

'S

-GRAVENDEEL: Op dinsdag 12
oktober jl. stond De Schelf
geheel in het teken van een
groots dansfeest. Onder de titel
“Dansfeest door de tijd” werd het 35
jarig jubileum gevierd.

Om 9.00 uur was de warming up op
de speelplaats voor alle leerlingen en
leerkrachten. De verdere dag werd gevuld
met workshops dans, waarbij o.a. de wals, de
twist en de disco werden ingestudeerd. Ook
werden er passende attributen geknutseld.
Om 14.15 uur was de presentatie in een
overvolle sporthal. Dertien optredens en een
grande finale door de leerkrachten, onder
leiding van een negental docenten van Dance
Project, werden beloond met een ovationeel
applaus. De Schelf heeft op deze 35-ste
verjaardag, laten zien nog vitaal, energiek en
springlevend te zijn.

Onder de Wieken verwerft

kwaliteitspredicaat

N

IEUW-BEIJERLAND: Op 14 september
kwam de visitatiecommissie van de
Nederlandse Dalton Vereniging naar de
Obs Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland om te
beoordelen of aan de school het fel begeerde
Dalton certificaat kan worden toegekend. Het
was een spannende dag voor het team, want
hier was twee jaar naar toe gewerkt.

tot toekenning van het kwaliteitscertificaat Dalton over
te gaan. Ook werden gesprekken gevoerd met kinderen,
ouders, schoolbestuur, directie en medewerkers.
Wat vooraf stilaan werd gehoopt, kwam uit. De visitatiecommissie oordeelde dat de school aan alle kwaliteitseisen voldoet om zich officieel Daltonschool te mogen noemen. Binnenkort zal Onder de Wieken het Dalton predicaat
in ontvangst mogen nemen. Na de Burgemeester van Bommelschool in Blaaksedijk is Onder de Wieken de tweede
officiële Daltonschool in de Hoeksche Waard.

Daltonschool!

In alle groepen beoordeelden de leden van de visitatiecommissie of alle leerkracht en leerling vaardigheden
voldoen aan de eisen die de Dalton Vereniging stelt om

De nieuwe directeur van
Kenniscentrum Het Pluspunt

O

UD-BEIJERLAND: Kenniscentrum Het
Pluspunt heeft met ingang van 1
februari 2011 een nieuwe directeur.
Het is een onderwijsman in hart en nieren met
veel kennis van en een brede ervaring in het
onderwijs. Hij stelt zich hierna aan u voor:

Foto: Rob van der Mark aan het werk via T4T met een directeur en twee

waar ik als leerkracht en directeur met zoveel plezier en
passie heb gewerkt.
Na twaalf jaar als leerkracht voor de klas te hebben
gestaan in o.a. het speciaal onderwijs ben ik negen jaar
directeur van een basisschool geweest. Op dit moment
ben ik alweer bijna negen jaar algemeen directeur van
Stichting Openbaar Onderwijs Westland.
Eén dag per week werk ik bij de Avans Hogeschool. Ik
verzorg daar al jaren de Magistrum schoolleideropleiding,
voor aankomende basisschooldirecteuren. In februari en
oktober heb ik in Kenia via Teachers for Teachers (T4T)
een deel van een opleiding voor Keniaanse headteachers
verzorgd. Dit was een bijzondere belevenis waar ik met
enthousiasme over kan vertellen aan eenieder die het wil
horen.
Al jaren overweeg ik om weer de overstap te maken naar
een baan waarbij ik dichter bij het primaire proces kom te
staan. Met name de laatste jaren heb ik het leidinggeven
aan een team van leerkrachten en het directe contact met
kinderen en ouders gemist.

leerkrachten in Kenia

Mijn naam is Rob van der Mark. Op 1 februari 2011
start ik als directeur van Kenniscentrum Het Pluspunt
in Oud-Beijerland. Ik kijk uit naar het leidinggeven
op deze unieke school in de Hoeksche Waard. Geen
doorsnee speciale basisschool, maar een school met
een uitdagende leeromgeving voor kinderen met een
uiteenlopende hulpvraag.
Voor sommigen heb ik misschien een wat vreemde stap
gezet in mijn loopbaan. Voor mijzelf voelt het alsof ik
terugga naar mijn roots. De dynamiek van een school

Eigenlijk wilde ik nog iets langer wachten. In het
Westland gaat het goed met de openbare scholen en ik
voelde mij nog teveel verbonden met “mijn” scholen. De
bijzondere opzet van Kenniscentrum Het Pluspunt heeft
mij toch over de streep getrokken. Mijn cluster 2 en 4
ervaring als leerkracht en mijn studie orthopedagogie
hebben daarbij de doorslag gegeven. Er was bij het
schoolbezoek meteen een klik met de school. Gelukkig
was dit ook wederzijds. Het lijkt mij een uitdaging om
Kenniscentrum Het Pluspunt vanuit deze visie, samen
met het team en het samenwerkingsverband, verder uit
te bouwen.
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Even voorstellen:

Studiedag

medewerkers
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OEKSCHE WAARD: Op woensdag 17 november waren de scholen van Stichting
Acis in verband met de jaarlijkse studiedag gesloten. Alle 350 medewerkers verzamelden zich die dag in Alcazar Events Center in Puttershoek om te luisteren naar lezingen van Kees
Vreugdenhil en Luc Stevens, met intermezzo’s
door Arie de Bruin.
Dr. Kees Vreugdenhil verzorgde het ochtendprogramma.
Hij heeft zich gespecialiseerd in de werking van de
menselijke hersenen. Met zijn lezing ‘Breinbewust onderwijs’
informeerde Vreugdenhil het Acis personeel over de
nieuwste inzichten op het gebied van de werking van de
hersenen en de ontwikkeling van het kinderbrein. Hij ging in
op de relatie tussen de hersenontwikkeling en het leren en

het daarop afstemmen van de didactiek door leerkrachten.
Prof. dr. Luc Stevens gaf een lezing over pedagogisch
tact: het fenomeen waarin zichtbaar en voelbaar is, dat
de leerkracht op het goede moment de goede dingen doet
en zegt, ook in de ogen van de kinderen. Dit wordt in het
vakjargon ook wel adaptief onderwijs genoemd. Voorwaarde
daarbij is, het hebben van een hart maar ook het hebben
van kennis. Met andere woorden: pedagogisch tact is doen
en zeggen vanuit je sensitiviteit op zoek naar responsiviteit.
Het programma werd gecompleteerd door Arie de
Bruin. Hij is verbonden aan de Korczak stichting en
was in het verleden artistiek leider van het voormalige
onderwijscabaret Framboos. Speciaal voor de Acis-studiedag
liet Arie de Bruin zien, dat hij op dit gebied nog altijd zijn
mannetje staat,

Tevredenheidpeiling

H

Stichting
Acis

OEKSCHE WAARD: Na de herfstvakantie werden tevredenheidpeilingen
gehouden op al onze scholen. Deze peilingen worden om het jaar afgenomen onder leerlingen, personeel en ouders/verzorgers. Langs deze
weg danken wij u allen heel hartelijk voor uw medewerking.
Stichting Acis wil onderwijs aanbieden van hoge kwaliteit
en werkt voortdurend aan kwaliteitsverhoging. Regelmatige kwaliteitsmeting vormt het vertrekpunt voor het opstellen van cyclische verbeterplannen. De peilingen werden net
als in 2004, 2006 en 2008 afgenomen door Bureau Scholen
met Succes uit Haarlem.
Dit adviesbureau is gespecialiseerd in het afnemen van

Tweedaagse

tevredenheidpeilingen. De resultaten van de individuele
Acisschool kunnen daardoor niet alleen vergeleken worden
met eerdere scores, maar ook met de resultaten van de
andere Acisscholen en het gemiddelde resultaat van de
basisscholen in Nederland. Hierdoor wordt het onderzoek
zeer waardevol. De resultaten zullen voor de kerstvakantie
bekend zijn.

training
directeuren
Op 4 en 5 november jl. brachten de directeuren van
Acis twee studiedagen door in Bosschenhoofd.
De professionalisering stond dit jaar in het teken van
het op alle scholen te ontwikkelen schoolplan
2011-2015.

 Tijdens de pauze werd deze groepsfoto geschoten.
Foto directeuren Acis

Pittige Plus Torens
op De Boomgaard en De Meerwaarde

M

IJNSHEERENLAND/STRIJEN: De Obs De Meerwaarde in
Strijen is dit jaar gestart met een plusgroep voor begaafde
en meerbegaafde leerlingen, onder leiding van intern
begeleider Monique Vermaat.

De extra opdrachten worden aangeboden in de
plusgroep, maar gemaakt in de vaste groep bij de eigen
juf of meester. Hierdoor is er niet alleen in de plusklas
voldoende uitdaging voor deze kinderen, maar de hele
week door. Naast het aanbod van extra en moeilijker
leerstof worden er in de Plusgroep ook gesprekken
gevoerd met kinderen over (meer)begaafd zijn. Daarnaast
krijgen de leerlingen ondersteuning bij het taakgericht en
zelfstandig leren werken.
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‘Begaafde kinderen kunnen nieuwe leerstof sneller
verwerken’, aldus Monique, ‘zodat er tijd over blijft om
onder schooltijd in de plusgroep andere leerstof aan te
bieden; Het zogenaamde ‘compacten en verrijken´. De
Meerwaarde heeft daarom speciaal voor deze kinderen
aangepaste leermiddelen aangeschaft, zoals de Pittige
Plustorens.
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Ook in het nieuwe jaar is Acis voor elk kind de beste basis.

T 078-629 59 99

Stichting Acis wenst u
prettige feestdagen en een
gelukkig 2011 toe.

F 078-629 59 98
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Stichting Acis
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard
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