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Media en Cito
Het lijkt elk jaar wel erger te worden. 

Nog voor de scholen de resultaten van 

de Cito eindtoets uit de enveloppe 

hebben gehaald hangen de media al 

aan de lijn bij de schoolbesturen met de 

vraag naar de uitslag. Het liefst wil de 

krant zo snel mogelijk een scholen top-

10 presenteren. En bij een top-10 hoort 

natuurlijk ook een flop-10. 

Het is makkelijk scoren voor de krant. 

Moet het Algemeen Dagblad voor de 

oliebollentest of haringtest nog zelf het 

hele land afstruinen, een deskundigen-

panel samenstellen dat honderden vette 

happen wegwerkt, de resultaten van de 

Cito eindtoets vraag je gewoon bij de 

schoolbesturen op en ‘klaar is Kees’.

Jaar in jaar uit 

wijst Acis de 

kranten er op 

dat de Cito 

eindtoets niet 

bedoeld is 

om daar de 

kwaliteit van 

de school op

te baseren.
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Luc van Heeren, voorzitter 
college van bestuur Stich-
ting Acis en Stichting Ovo
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Ferme taal, maar klopt het ook? De onderwijsinspectie heeft aan alle scholen 

van Acis (klein en groot) het kwaliteitslabel toegekend. En zo zijn er meer 

schoolbesturen die alle kleine en grote scholen ‘op groen’ hebben. Klein 

hoeft dus zeker niet per definitie ‘zwak’ te zijn. Dit blijkt ook uit het rapport 

‘Krimpbestendige onderwijskwaliteit’ van de Onderwijsinspectie (december 

2012) waarin de Inspectie concludeert dat er geen causaal verband is 

tussen krimp en kwaliteit. Het volledige rapport is na te lezen op www.

Onderwijsinspectie.nl.

Evenmin zijn grote scholen altijd goed. Toch wil de Onderwijsraad goede 

kleine scholen sluiten en slechte grote scholen open laten. Waarom toch dit 

advies? Heeft dat misschien iets te maken met de constatering dat kleine 

scholen per leerling meer kosten dan grote? Op zichzelf begrijpelijk dat in 

tijden van crisis de overheid op zoek gaat naar bezuinigingen maar waarom 

wordt dat dan niet gewoon gezegd? Is dat vanwege het feit dat in de 

verkiezingstijd het tegenovergestelde werd verkondigd?

Het lijkt dubieus om eerst de kwaliteit van kleine scholen verdacht te 

maken om op die manier een bezuiniging te legitimeren. Veel beter is om 

te vertellen waar het echt om gaat want dan kan ook in breder verband 

worden gekeken naar de oplossing. Zo zijn er misschien nog wel wat 

projecten en subsidies die kunnen worden beëindigd. Er gaat nog steeds erg 

veel geld naar het bestrijden van achterstanden in grote steden waardoor 

grote achterstandsscholen per leerling helemaal niet zoveel goedkoper zijn 

dan kleine schooltjes op het platteland. Of er zou kunnen worden gekeken 

De kranten staan er de laatste tijd bol van: ‘Kleine scholen zijn vaker zwak. 

En kleine scholen zijn duurder dan grote.  De opheffi  ngsnorm moet daarom 

omhoog van 23 naar 100 leerlingen,’ aldus de constatering en het advies van 

de Onderwijsraad aan de Minister.

Kleine scholen zwak of 
is dit weer gewoon een 
bezuinigingsmaatregel?
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De onderwijsinspectie geeft een 

oordeel over de kwaliteit van 

een school (zie: www.onder-

wijsinspectie.nl)  en heeft 

daar heel wat meer gegevens 

en indrukken voor nodig dan 

die ene Cito toets. Die eindtoets 

is bedoeld om de basisscholen 

te helpen bij het geven van een 

advies aan de ouders voor het 

juiste type voortgezet onderwijs 

voor hun kind. De toetsuitslag 

is voor de ouders en scholen 

voor VO, naast het advies van 

de basisschool, dus een soort 

second-opinion. 

Natuurlijk is het leuk wanneer 

een leerling een goed Cito 

rapport behaalt. Maar dat Cito 

rapport is geen diploma. Dat 

behaal je pas aan het eind van 

het voortgezet onderwijs en 

daar zit hem nu net de kneep. 

Door de score van de individuele 

leerlingen te gaan omrekenen 

naar een schoolgemiddelde of 

bestuursgemiddelde raakt het 

doel van de Cito toets en het 

belang van het individuele kind 

op de achtergrond. Het gaat dan 

niet meer om het juiste advies, 

maar om de hoogste score van 

enige school. Voor een deel 

hangt dat af van de toevallige 

samenstelling van een groep. 

Voor een ander deel hangt die 

score af van de mate waarin de 

school de leerlingen voor de Cito 

toets heeft ‘getraind’. Trainen 

heeft zin. Veel trainen leidt tot 

een hogere score op de toets en 

dus een hoger advies voor het 

type voortgezet onderwijs. De 

kans dat de leerling daar te hoog 

geplaatst wordt, faalt en later 

moet ‘afstromen’ en het beoogde 

diploma dus nooit in ontvangst 

mag nemen neemt naarmate 

meer is getraind ook verder toe. 

Nu RTL Nieuws de minister heeft 

gevraagd de resultaten van de 

Cito toetsen openbaar te maken 

en het voor scholen dus nog be-

langrijker wordt een goed resul-

taat op de Cito toets te boeken, 

voorzie ik dus meer ‘opgeklopte’ 

Cito scores en meer afstromers 

in het voortgezet onderwijs. 

Hoe zat het ook weer? Zijn scho-

len er nu voor de leerlingen of 

voor de media? 

Luc van Heeren

Vervolg van "Media en Cito"

Op woensdag 20 maart werd de jaarlijkse 

Nationale Daltondag gehouden, een dag waarop 

veel daltonscholen in Nederland hun school 

openstelden voor belangstellenden.

Stichting Acis heeft drie openbare daltonscholen in de 

Hoeksche Waard:

•  De Boemerang in Mookhoek

•  De Burgemeester van Bommelschool in Blaaksedijk

•  Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland. 

Een school is een plaats waar kinderen naartoe gaan 

om elkaar te ontmoeten. Natuurlijk leren ze er ook dingen als lezen, rekenen 

en schrijven maar in de aller eerste plaats is het een ontmoetingsplaats tussen 

kinderen met een leerkracht als begeleider. Nu is een daltonschool ook gewoon 

een plek waar kinderen samenkomen, alleen de manier waarop de leerkracht met 

de kinderen omgaat verschilt met een 'gewone' school. 

Voor een daltonschool gelden uiteraard dezelfde doelstellingen en regels 

die gelden voor alle vormen van basisonderwijs. Uitgangspunt in het 

daltononderwijs is in beginsel dat kinderen vrijheid nodig hebben voor hun 

persoonlijke (individuele) ontplooiing. Het kind moet ook leren verantwoord 

om te gaan met de eigen vrijheid en de beperkingen ervan kunnen accepteren. 

Verantwoordelijkheid en vrijheid horen dus bij elkaar.

Kinderen leren optimaal als ze zelf actief betrokken zijn bij de vormgeving 

van het leerproces. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig 

nadenken en een beter begrip krijgen. Ze leren zo creatief te denken en te 

handelen. Dit is een belangrijke vaardigheid in een steeds complexer wordende 

wereld.

In het dagelijks leven moet een mens samenwerken met andere mensen, die 

hij niet altijd zelf heeft gekozen. Het leren samenwerken begint al op school. 

Binnen het daltononderwijs krijgt samenwerking extra nadruk. Kinderen wordt 

geleerd doelen te bereiken door samenwerking. De leerlingen werken met 

dag- en weektaken. Daardoor leren ze zelf hun lestijd te plannen en keuzes te 

maken wanneer ze hun werk doen. De leerkracht begeleidt de kinderen bij het 

verwerven van deze vaardigheden. Daarmee wordt het kind voorbereid op het 

vervolgonderwijs. Doordat daar waar mogelijk in tweetallen of groepjes wordt 

gewerkt, krijgt samenwerking automatisch aandacht. Door zelf te onderzoeken, te 

ontdekken en samen de resultaten te presenteren leert het kind actief en op een 

andere wijze. Dit is ervaringsgericht onderwijs. Kinderen leren zo verschillende 

leerstijlen ontdekken. Zo wordt het ook mogelijk kinderen individueel aandacht te 

geven en leerstof aan te bieden die optimaal past bij het niveau van het kind.

Meer informatie is te vinden op de websites van de daltonscholen in de 

Hoeksche Waard: www.obsboemerang.nl, www.bommelschool.nl, 

www.odbsonderdewieken.nl

Vervolg van 'Kleine scholen zwak ...'
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Daltononderwijs in 
de Hoeksche Waard

naar het verzuilde onderwijssysteem in Nederland dat bakken vol geld kost. 

Schoolbesturen met kleine scholen zijn nu aan zet om de schade te beperken 

en kunnen met tegenvoorstellen komen. Stichting Acis zal zich zeker inzetten 

om sluiting van kleine scholen en daardoor ondermeer toenemende vergrijzing 

in diverse dorpen te voorkomen. Het voorstel van de Onderwijsraad is een 

levensgevaarlijk voorstel voor de vitaliteit van de dorpen in de Hoeksche Waard.
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Nieuwe huisstijl 
Sinds 1 januari 2011 werken de stichtingen voor openbaar primair en het openbaar voortgezet 

onderwijs in de Hoeksche Waard nauw samen. Zowel op bestuurlijk als onderwijsinhoudelijk vlak. 

De huisstijl wordt nu ook op elkaar afgestemd en er komt ook een nieuwe website. 

De groene letters van het Acis logo maken plaats voor een groen vierkant 

met daarin de naam Acis in witte letters. Voor het openbaar primair onderwijs 

gebruiken we de toevoeging ‘Opo’ in oranje  letters. Het openbaar voortgezet 

onderwijs behoudt het blauwe ‘Ovo-logo’. 

De homepage van de nieuwe website bevat drie keuzemenu’s: 

1.  Acis openbaar onderwijs 

2.  openbaar primair onderwijs (Opo)

3.  openbaar voortgezet onderwijs (Ovo)

Onder de knop ‘openbaar onderwijs’ is te vinden wat zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs van 

belang is, zoals vakanties en vacatures. Onder de andere knoppen treft u nieuws en informatie aan over de 

verschillende onderwijssoorten. De nieuwe website en huisstijl worden de komende maanden ingevoerd. 

Door allerlei fysieke, mentale en sociale activiteiten worden ze ervan bewust gemaakt dat zij steeds 

weer een keuze kunnen maken tussen een harde "rotsopstelling" of een zachte "wateropstelling" dan wel 

een mengeling daarvan. De kinderen leren samenwerken, samen spelen en samen leven. 

Op obs Het Pluspunt in Oud-Beijerland krijgen alle kinderen acht weken lang een Rots en Watertraining, 

mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Oud-Beijerland. „Veel kinderen bij ons op school zijn 

kwetsbaar en kunnen een training in weerbaarheid heel goed gebruiken. Wij vinden dat we niet pas een 

training aan moeten bieden als een kind problemen heeft maar dat we dat voor moeten zijn,” vertelt 

Rob van der Mark, directeur van Het Pluspunt, de school die gespecialiseerd is in speciaal basisonder-

wijs en beschikt over een expertise-unit voor kinderen met autismespectrumstoornissen en met een 

Leonardo-unit voor begaafde kinderen. „Bovendien is dit een fysieke, praktijkgerichte training die zeker 

bij kinderen die niet zo verbaal zijn ingesteld heel goed werkt. De kinderen zijn in ieder geval laaiend 

enthousiast over de lessen.”

Het onderwijs heeft tot taak ondermeer de sociale vaardigheden van een kind te ontwikkelen 

en te zorgen voor bevordering van sociale redzaamheid. Verbetering van de sociale 

vaardigheden leren kinderen in ‘Rots en Water’. In dit trainingsprogramma leren jongens en 

meisjes zich weerbaarder op te stellen en leren oog en gevoel te krijgen voor eventueel eigen 

grensoverschrijdend gedrag.

Rots en Watertraining op school
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Team Actief College 
naar Alpe d’Huez

Eén van de vele inzamelingsacties 

van het team is de actie ‘Statiegeld’: 

Op school kunnen lege statiegeld-

flessen ingeleverd worden. Het team 

levert die dan in bij de supermarkt 

en het ontvangen statiegeld wordt 

gebruikt voor de strijd tegen kan-

ker. Daarnaast verkoopt het team 

armbandjes in acht kleuren met het 

motto van de actie erop en knipper-

lichtjes in de vorm van een hartje.

„Van ons team gaan zes personen 

op 6 juni de berg op. Om te mogen 

deelnemen aan Alpe d’HuZes moeten 

we per persoon vijf en twintighon-

derd euro bij elkaar zien te krijgen. 

We zitten nu op ongeveer negen-

duizend euro dus iedere cent is 

welkom,” vertelt teamcaptain Carla 

Terlouw, ondermeer docente zorg en 

welzijn op de scholengemeenschap. 

„We streven ernaar om in totaal twin-

tigduizend euro bij elkaar te krijgen.” 

Om aan dat eindbedrag te komen 

wordt op zaterdag 13 april nog een 

Lentefair op school gehouden.

Het is de eerste keer dat Team Actief 

College meedoet met Alpe d’HuZes. 

„Om je heen krijg je steeds meer 

met kanker te maken. Met veel geld 

kunnen we proberen kanker tot nog 

slechts een chronische ziekte te 

maken in plaats van een dodelijke,” 

aldus Carla.

Meer informatie op 

www.actiefcollege.nl

Op het Actief College in Oud-Beijerland is Team Actief College druk bezig 

met het inzamelen van geld voor deelname aan Alpe d’HuZes, een actie 

om geld bij elkaar te krijgen voor onderzoek naar de bestrijding van 

kanker. De bedoeling van Alpe d’HuZes is dat van tevoren gesponsorde 

deelnemers begin juni de Alpe d’Huez in Frankrijk op één dag tot zes keer 

toe fi etsend (of lopend) gaan bedwingen. 

Naast Carla (rechts zittend) bestaat het team uit Krijn Boogaard (knielend op voorgrond), Wendy Groe-

newegen (liggend) en staand van links naar rechts: Nico Terlouw, Björn van Vliet, René Groenewegen, 

Caspar Groenewegen, Jaco Bos, Sjoerd van der Stelt, Rutger de Reuver.

groot succes1e ouder-ontmoetingsavond
Met groot succes is basisschool De Tandem in 

Oud-Beijerland van start gegaan met ‘ouder-

ontmoetingsavonden’. Op de eerste avond, die 

vorige week werd gehouden, werd enthousiast door 

de aanwezige ouders met elkaar en de aanwezige 

opvoedingscoach gediscussieerd over het thema 

‘pubers’. Velen hebben zich meteen al aangemeld 

voor de volgende bijeenkomst die in april zal worden 

gehouden met als thema ‘seksualiteit’.

Het project omvat in totaal zes avonden met een centraal 

thema die verspreid over het jaar worden gehouden. De 

laatste avond is in november.

Alle ouders, niet alleen ouders van leerlingen van 

De Tandem, zijn welkom om onder leiding van een 

opvoedingscoach mee te discussiëren over diverse 

opvoedingsthema’s. „We willen als school meer betekenen 

dan alleen maar lesgeven. We willen een ontmoetingsplek 

zijn, een plek waar ouders hun ervaringen uit kunnen 

wisselen,”vertelt directeur Jorien Swank. Ze hoopt hiermee 

een impuls te geven aan de betrokkenheid van ouders bij 

hun kinderen en de school.„Betrokkenheid van ouders heeft 

een enorm stimulerende werking op de ontwikkeling van

kinderen,” weet ze. De onderwerpen voor de bijeenkomsten 

liggen nog niet helemaal vast omdat Swank daarvoor graag 

aan wil sluiten bij de actualiteit. 

De ouder-ontmoetingsavonden sluiten goed aan bij de 

ontwikkeling van De Tandem naar een ‘Vreedzame School’ 

waar kinderen worden voorbereid op de maatschappij 

waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk is voor 

succes maar ook sociale vaardigheden. De school biedt de 

gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen. 

Met het programma van de Vreedzame School leren de 

kinderen om op een democratische manier beslissingen te 

nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de 

gang van zaken in de groep. Zo leren de kinderen oog voor 

elkaar te hebben en conflicten op te lossen.

Swank hoopt dat de Vreedzame School uiteindelijk door 

kan groeien naar een ‘Vreedzame Wijk’ waarin kinderen op 

een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan en 

conflicten op een constructieve manier op kunnen lossen. 

Meer informatie is te vinden op de website van de school: 

www.tandem-oudbeijerland.nl.



                                                                    

Pen 
Weet je dat ik al wat letters ken, 
en zie je deze mooie pen. 
Ik schrijf de letters neer, 
keer op keer op keer. 
Kom pen nog even, 
hé mijn hand begint te beven.              

Oké pen nog één letter daar,                                                                                                                     
ja nu ben ik helemaal klaar.       

 etter         
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Landelijk wordt het beleid passend onderwijs 

ontwikkeld wat goed aansluit bij deze door Acis en het 

Samenwerkingsverband ingezette koers. In 2011 heeft 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

aangegeven het aantal samenwerkingsverbanden 

drastisch te willen beperken. Al snel werd duidelijk 

dat ons Samenwerkingsverband regio 40.04 niet 

zelfstandig zou kunnen blijven en zou opgaan in een 

groot regionaal samenwerkingsverband Rijnmond, 

samen met alle samenwerkingsverbanden om ons heen.

Stichting Acis en Christelijke Scholengroep De Waard 

hebben dit echter kunnen voorkomen door te pleiten 

voor een interzuilair samenwerkingsverband Hoeksche 

Waard.

Het verzoek is gehonoreerd en per 1 augustus 2014 

ontstaat het interzuilair Samenwerkings-verband 

regio 28.04 Hoeksche Waard. De scholen van Acis, de 

protestants-christelijke scholen en de rooms-katholieke 

en de Vrije school gaan daarvan onderdeel uitmaken.

Met dit nieuwe Hoeksche Waardse 

samenwerkingsverband wordt voorkomen dat 

we onderdeel uit gaan maken van een logge, 

bureaucratische instantie. We kunnen ons eigen, 

succesvolle, beleid blijven voeren. Onze lijnen blijven 

kort en we blijven ouders stapje voor stapje begeleiden 

in het proces om hun kind op de beste plek te krijgen.

Meer informatie op www.wsns-hw.nl of 

www.acishw.nl

Beleid passend onderwijs leidt tot 
nieuw samenwerkingsverband
De openbare scholen voor primair onderwijs van Stichting Acis vallen niet alleen onder één bestuur, 

ze vormen met elkaar ook het samenwerkingsverband “Weer samen naar school” in de Hoeksche 

Waard (regio 40.04). Dit samenwerkingsverband voert een beleid dat er op is gericht de zorgbreedte 

op de basisscholen te vergroten. Dat houdt in dat we ernaar streven zoveel mogelijk kinderen op hun 

eigen school onderwijs te geven dat is afgestemd op hun mogelijkheden. En als dat op de eigen school 

niet mogelijk blijkt te zijn dan in ieder geval op een andere school binnen de Hoeksche Waard zodat 

leerlingen voor passend onderwijs niet het eiland hoeven te verlaten.

samenwerkingsverbandsamenwerkingsverbandsamenwerkingsverband

Dat leerlingen hun docent ook kunnen 

inspireren tot het schrijven van 

gedichten, blijkt wel uit het gedicht gedichten, blijkt wel uit het gedicht 

hiernaast, geschreven door juf Mineke hiernaast, geschreven door juf Mineke 

Nieuwenhuis van groep 3 op obs Nieuwenhuis van groep 3 op obs 
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heb gehad,” vertelt Mineke.heb gehad,” vertelt Mineke.heb gehad,” vertelt Mineke.heb gehad,” vertelt Mineke.heb gehad,” vertelt Mineke.heb gehad,” vertelt Mineke.

Steeds vaker droomde ze van het Steeds vaker droomde ze van het Steeds vaker droomde ze van het 

maken en uitgeven van een eigen maken en uitgeven van een eigen maken en uitgeven van een eigen 

gedichtenbundel. Op Bali kwam haar gedichtenbundel. Op Bali kwam haar gedichtenbundel. Op Bali kwam haar 
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alleen door zomaar geld te geven alleen door zomaar geld te geven alleen door zomaar geld te geven 

maar ook door dingen te kopen en maar ook door dingen te kopen en maar ook door dingen te kopen en 

te laten maken,” legt Mineke uit. En te laten maken,” legt Mineke uit. En te laten maken,” legt Mineke uit. En 

daar lag de oplossing. Haar eerste daar lag de oplossing. Haar eerste daar lag de oplossing. Haar eerste 

gedichtenbundeltje kon in juli 2012 gedichtenbundeltje kon in juli 2012 gedichtenbundeltje kon in juli 2012 

door een plaatselijke drukkerij door een plaatselijke drukkerij door een plaatselijke drukkerij 

gedrukt worden, op een manier 

waardoor Mineke het voor een klein 

prijsje op de markt kan brengen. 

Dat was ook wat ze wilde want ‘de 

bundel moet voor een breed publiek 

bereikbaar zijn’, aldus de docente. 

Bovendien heeft een kleine drukkerij 

op Bali hierdoor weer inkomsten.

De gedichtjes zijn netjes uitgetikt en 

voorzien van illustraties die Mineke 

zelf heeft gemaakt van kleine stukjes 

uit tijdschriften gescheurd papier.

Een oplage van vijftig stuks heeft 

Mineke zelf meegenomen van Bali 

en een oplage van honderd stuks 

zijn later per boot afgeleverd 

in Nederland.

Mineke is alweer aan 

het schrijven. „De 

kinderen geven mij 

genoeg stof om te 

schrijven.”

Een droom is uitgekomen

Pen 
Weet je dat ik al wat letters ken, en zie je deze mooie pen. Ik schrijf de letters neer, keer op keer op keer. Kom pen nog even, hé mijn hand begint te beven. 

             

Oké pen nog één letter daar, 

                                                                                                                    

ja nu ben ik helemaal klaar.   
    

 etter  

       

Meer info is te vinden op www.stralende-gezichtjes.nl

Pen 
Weet je dat ik al wat letters ken, 

en zie je deze mooie pen. 
Ik schrijf de letters neer, 

keer op keer op keer. 
Kom pen nog even, hé mijn hand begint te beven. 

             

Oké pen nog één letter daar, 

                                                                                                                    

ja nu ben ik helemaal klaar.   

    

 etter  
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Jonge kinderen hebben het vermo-

gen om spelenderwijs een vreemde 

taal te leren. Op De Schelf worden 

geen traditionele Engelse lessen 

gegeven maar een deel van het ge-

wone programma zal in het Engels 

worden aangeboden. Zo leren de 

kinderen nagenoeg ongemerkt een 

nieuwe taal. Hun woordenschat 

groeit snel en ze leren een goede 

uitspraak.

Het officiële startschot voor Early-

Bird op De Schelf werd gegeven op 

12 februari gevolgd door een tochtje 

in een Engelse dubbeldekker door 

het Kildorp. Daarna hebben de leer-

lingen twee weken lang gewerkt aan 

het schoolproject ‘United Kingdom’. 

De resultaten daarvan waren te zien 

op een afsluitende tentoonstelling.

EarlyBird wordt sinds kort ook op 

basisschool De Meerwaarde in Strij-

en gebruikt. Daar kunnen kinderen 

van groep 3 en 4 en kinderen van 

groep 5 en 6 na schooltijd Engelse 

les volgen. De kinderen leren door 

middel van spelletjes, liedjes en 

oefeningen hun eerste basiswoor-

den in het Engels. Het luisteren en 

spreken staat hierbij centraal en de 

hele les wordt er door de juf alleen 

Engels gesproken.

Meer informatie kunt u vinden op 

www.deschelf.nl of www.obsdem-

eerwaarde.nl

Op de website van Acis, www.

acishw.nl, is in het schooloverzicht 

te zien welke scholen nog meer het 

‘vroeg Engels’ aanbieden.

Steeds meer basisscholen van Stichting Acis sluiten zich aan bij EarlyBird, de methodiek voor ‘meer, 

beter en vroeger Engels’. Onlangs heeft ook De Schelf in ’s-Gravendeel het tweetalig onderwijs inge-

voerd. Wekelijks krijgen alle leerlingen daar vanaf groep 1 Engels aangeboden volgens de methodiek 

van Early Bird. „Wij verwachten ons onderwijs hierdoor verder te ontwikkelen en kinderen nog beter te 

kunnen voorbereiden op de toekomst,” vertelt Cor Diepstraten, directeur van De Schelf.

How are you today?

De geknutselde werkjes waren te zien op de tentoonstelling

Net als de Engelse gentleman Phileas Fogg en 

zijn Franse butler Passepartout in het boek ‘de 

reis om de wereld in 80 dagen’ van Jules Verne, 

hebben de leerlingen van obs De Vlashoek 

in Westmaas een ‘wereldreis’ gemaakt. De 

kinderen gingen echter niet met hun koff ers 

op pad maar de reis werd gemaakt vanuit het 

klaslokaal. De resultaten zijn vastgelegd door 

persfotograaf Ed Oudenaarden, ouder van één 

van de leerlingen. De foto’s zijn gebundeld in 

een fotoreisboek.

Groep 1 en 2 zijn in Londen ‘geweest’

De Vlashoek reist om 
de wereld in 80 dagen



Groep 5 en 6 in China

„We maken elk jaar met het thema van de 

Kinderboekenweek een eigen boekje,” vertelt 

Marianne Wissink, directeur van De Vlashoek. In 

het najaar van 2012 was dit thema ‘Hallo Wereld!’en 

daarom besloot de school het reisverhaal van Jules 

Verne als uitgangspunt te nemen.

De kleuters van De Vlashoek verdiepten zich 

in de stad London en bouwden de Big Ben van 

suikerklontjes, de kinderen van groep 8 hielden 

zich bezig met Egypte en leerden hun namen in 

hiëroglyfen te schrijven. Zo had elke groep zijn 

eigen stad of land uitgekozen.

Op het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland 

kunnen leerlingen van 4 en 5 vwo volgend 

schooljaar door de Universiteit van Cambridge 

ontwikkelde Engelse lessen volgen. Het niveau 

van deze lessen ligt hoger dan het reguliere 

Engels dat op het vwo wordt gegeven.  

Het komt steeds vaker voor dat leerlingen na het 

behalen van een vwo-diploma verder willen studeren 

aan universiteiten of hbo-scholen in binnen- of 

buitenland waar Engels de voertaal is. Niet alleen 

worden de colleges op deze instituten in het Engels 

gegeven, de leerlingen moeten ook in vlot Engels 

presentaties houden en essays schrijven. Een zeer 

goede beheersing van de Engelse taal is dan vereist.

Het niveau van het landelijk vwo-examen Engels 

is pittig, maar niet zodanig dat de leerlingen in 

alle gevallen zonder problemen een universitaire 

opleiding in de Engelse taal kunnen volgen. Om hen 

nog beter toe te rusten gaat het Hoeksch Lyceum in 

het komende cursusjaar naast de reguliere lessen 

het Cambridge programma ‘Advanced in English 

Certificate (CAE)’ aan 4 en 5 vwo aanbieden. Het 

niveau van CAE ligt hoger dan het reguliere vwo-

niveau.

Het programma is ontwikkeld door de Universiteit 

van Cambridge. De cursus duurt een jaar en wordt 

afgesloten met examens in vijf onderdelen: lees-,

schrijf-, luister- en spreekvaardigheid, en ‘use of 

English’ (grammatica en woordenschat). De examens 

worden centraal afgenomen onder regie van the 

British Council. De Cambridge-diploma’s zijn 

internationaal erkend. Zo beschouwen buitenlandse 

werkgevers het CAE-diploma als garantie voor 

het vereiste taalniveau voor functies van hoger 

opgeleiden en vergroot het CAE-diploma de kans op 

toelating tot academische studies in het buitenland 

dan wel Engelstalige opleidingen in eigen land. Het 

Cambridge programma vervangt echter niet het 

reguliere examen Engels. Alle leerlingen moeten ook 

nog het Centraal Schriftelijk Examen Engels afleggen.

Meer informatie op www.hoekschlyceum.nl

Volgend jaar Cambridge 
    Engels op Hoeksch Lyceum

Cambridge Engels
Universiteit van Cambridge

A
c

is
 A

c
tu

e
e

l 2
/

1
3

 | 7



8
 |

 A
c

is
 A

c
tu

e
e

l 
2

/
1

3
S
tich

tin
g

 A
cis

O
p

e
n

b
a
a
r P

rim
a
ir O

n
d

e
rw

ijs
 

H
o

e
k

s
ch

e
 W

a
a
rd

S
tich

tin
g

 O
p

e
n

b
a
a
r V

o
o

rtg
e
z
e
t 

O
n

d
e
rw

ijs
 H

o
e
k

s
ch

e
 W

a
a
rd

B
ie

z
e
n

v
ijv

e
r 5

, 3
2

9
7

 G
K

 P
u

tte
rs

h
o

e
k

T
 

0
7

8
-6

2
9

 5
9

 9
9

F
 

0
7

8
-6

2
9

 5
9

 9
8

 
E
 

in
fo

@
a
cis

h
w

.n
l 

w
w

w
.a

cis
h

w
.n

l
w

w
w

.o
v
o

h
w

.n
l

w
w

w
.w

s
n

s
-h

w
.n

l 

A
cis

 A
ctu

e
e
l w

o
rd

t u
itg

e
re

ik
t o

p
 a

lle
 o

p
e
n

b
a
re

 
s
ch

o
le

n
 e

n
 v

e
rs

ch
ijn

t d
rie

 m
a
a
l p

e
r ja

a
r

O
n
tw

erp
 ©

 T
h
eu

n
 O

kkerse
2

0
0

5
 c/o

 Beeld
rech

t
A

m
sterd

am
D

ru
k M

o
rks D

ru
kkerij en

 U
itg

evrij D
o
rd

rech
t

B
estu

u
rska

n
to

or A
cis/O

P
O

/O
V

O

Op de afdeling economie worden leerlingen op het werken in de verschillende werkvelden 

binnen deze sector voorbereid zoals werken in een winkel of op een kantoor. De opleidingen 

binnen de afdeling economie worden op de gemengd theoretische, kaderberoepsgerichte en 

basisberoepsgerichte leerweg aangeboden.

In de kantoortuin, de winkel met etalage en het magazijn leren de scholieren op de 

afdeling Economie:

• Klanten te woord staan (receptie en baliewerkzaamheden)

• Samenwerken met collega’s

• Werken met de kassa

• Voorraadbeheer

• Het plaatsen van bestellingen

• Boekhouden

• Telefoonnotities maken

• In- en verkoopadministratie

• Verkoop

• Presentatie en promotie

• Financiële administratie

• Kantoorwerk

• Magazijnbeheer

• Projecten: opzetten van een bedrijf

• Computervaardigheden

Daarnaast volgen ze uiteraard de algemene vakken Nederlands, Engels, economie, Duits of 

wiskunde, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en kunstvakken.

Meer informatie op www.actiefcollege.nl.

Verbouwing op
Actief College

Het Actief College in Oud-Beijerland gaat verbouwen. De scholengemeenschap heeft 

sinds dit schooljaar het onderwijsaanbod uitgebreid. Naast de sectoren Techniek en Zorg 

en Welzijn kan voortaan ook gekozen worden voor de sector Economie. Met ingang van 

volgend schooljaar zal economie in een heel nieuw lokaal worden gegeven, ingericht voor 

het verzorgen van praktijkgericht onderwijs in handel en administratie.

Een impressie van het nieuwe multi-functionele lokaal




