Obs De Boomgaard in Mijnsheerenland werkt sinds dit schooljaar op het gebied van de
wereldoriëntatievakken met een nieuwe uitdagende onderwijsaanpak: het '4 keer wijzer'model. Hierbij werken de kinderen gedurende drie tot vier weken aan een thema. Het
leerdoel is voor elk kind hetzelfde en ligt van tevoren vast, maar de route ernaar toe
kiezen de leerlingen zelf aan de hand van hun leervoorkeur of interesse. Het ene kind is
bijvoorbeeld gevoelig voor muziek of juist voor taal. Een ander kind leert bijvoorbeeld
beter bij beweging en door iets te doen. De ‘4 keer wijzer’-werkwijze houdt sterk rekening
met deze leerstijlen en talenten.

elementen. Gedurende de themaweken wordt er een themahoek en een themawand met
passende materialen en informatie opgebouwd. Aan het eind van een thema presenteren
de kinderen hun bevindingen aan de rest van de groep en worden er antwoorden gegeven

www.acishw.nl
www.ovohw.nl
www.swv2804.nl
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op de bij het thema gestelde doelen en vragen.

Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
T 078-629 59 99
E info@acishw.nl

De opdrachten worden veelal in een klein groepje uitgevoerd en bevatten veel creatieve
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Een uitdagende onderwijsaanpak

Leerlingen
‘in de politiek’

Proefballonnetjes

Leerlingen van groep 7 en 8 van obs De Klinker in Oud-Beijerland

Er gaat bijna geen dag voorbij of het

hebben tijdens een bezoek aan het gemeentehuis kennisgemaakt

onderwijs haalt de media. Vaak is dat het

met de beginselen van het politieke spel en democratische

gevolg van plannen of uitspraken van

besluitvorming. In de raadszaal hebben ze gezamenlijk een fictieve

onze staatssecretaris, Sander Dekker.

stad gebouwd. Voor de beslissing over de inrichting van de stad

Meestal gaat het om ideeën die slecht zijn

moesten verschillende ‘politieke partijen’ worden opgericht. De

doordacht, niet eerst op haalbaarheid of

scholieren hebben ervaren dat overleg, argumentatie, meerderheid

wenselijkheid zijn getoetst en weer net

en consensus hard nodig zijn om je doel te kunnen bereiken.

De kleuters werkten aan het thema

zo snel uit het nieuws verdwijnen als ze

‘verkeer/oversteken’. Het voorlezen uit

er in terecht gekomen zijn.

het naspelen van verkeerssituaties stonden
centraal.

het thema ‘Romeinen’ een toneelstuk
opgevoerd, een maquette van een
Romeinse villa en een Romeins galjoen
gemaakt, een presentatie gehouden met
allerlei Romeinse opgravingen en een
audio-rondleiding gemaakt voor een
museum over de Romeinen.

Enkele weken geleden kwam Sander met
het lumineuze idee de vakleerkracht
gymnastiek in de basisscholen verplicht
te stellen. „Vakleerkrachten zijn
meer specialistisch opgeleid dan een
groepsleerkracht en daardoor beter
toegerust om het vak te geven”, stelde
hij. Daar heeft de staatssecretaris
op zich wel gelijk in, maar dat geldt

Goudswaard, die begonnen was in de zomer van 2015, is
achter de rug. En ja, soms was er best wel wat overlast voor
zowel de kinderen als de leerkrachten. Maar het resultaat

vorming, muziek, rekenen, taal en

mag er zijn. Sinds begin 2016 zit De Gouwaert samen met

wereldoriëntatie.

peuterspeelzaal ’t Vlindertje en de bibliotheek in een

Kortom, voor elk

schitterend gebouw.

Vervolg
pagina 2
Bestuurskantoor Acis/OPO/OVO

De ingrijpende verbouwing van obs De Gouwaert in

natuurlijk ook voor vakken als beeldende

vak.

Groep 3 en 4 verdiepen zich in ‘De Wereld’.

De Gouwaert
bruist van energie

column

De leerlingen van groep 7 hebben met

Acis Actueel verschijnt drie maal per jaar

nieuwe letters, liedjes over het verkeer, en
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Druk Drukkerij Morks & Holster, Dordrecht

een prentenboek, het leren van een paar

Luc van Heeren, voorzitter
college van bestuur

Vervolg op pagina 2

column

Talentklassen
op het Hoeksch Lyceum

Vervolg column van pagina 1
Zodoende zou je bij consequente uitvoering van
het plan van Dekker een organisatiestructuur
in de basisschool krijgen die sterke gelijkenis
vertoont met die in het voortgezet onderwijs.

Komend schooljaar kiezen alle brugklasleerlingen op het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland, zowel

Eureka!

op havo- als op vwo-niveau, hun eigen talentklas: de sportklas, de kunstklas of de ict-/scienceklas.
In deze talentklassen wordt lesgegeven volgens het reguliere programma. Drie uur per week wordt

In het verleden zijn op basisscholen wel eens

binnen dit programma echter onderwijs aangeboden dat past bij het gekozen interessegebied.

pogingen in die richting ondernomen. De
meeste scholen zijn er echter ook weer snel

Bij alle talentklassen staan de zogenaamde 21-eeuwse

van af gestapt. Een onderwijssysteem met

vaardigheden centraal: samenwerking, communicatie, ict-

vakleerkrachten heeft naast voordelen namelijk
ook veel nadelen. Een groepsleerkracht heeft de

gebruik, sociaal- en/of cultureel bewustzijn inclusief burgerschap,
Vervolg De Gouwaert bruist van energie van pagina 1
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kinderen de hele dag in de klas en is daardoor

creativiteit, kritisch denken, probleemoplossende vaardigheden
en productiviteit. Hiermee wil het Hoeksch Lyceum de leerlingen

veel beter in staat een goede band met het

De kinderen van basisschool en peuterspeelzaal zitten

nog beter voorbereiden op het vervolgonderwijs. In de kunstklas

kind op te bouwen, zelfvertrouwen te geven en

niet alleen samen in één gebouw, ze komen ook bij elkaar

en de ict-/scienceklas werken de leerlingen telkens gedurende

in te spelen op de specifieke behoeften. Juist

over de vloer: De kinderen uit de bovenbouw lezen

een periode van twaalf weken aan een bepaald project. Na die

voor jonge kinderen is een goede relatie met de

voor bij de peuters en de peuters nemen regelmatig een

periode presenteren de scholieren het eindresultaat. Dat kan in

leerkracht van het grootste belang. Sterker nog,

kijkje in de keuken bij de kleuters. En natuurlijk wordt

de vorm van een presentatie maar ook bijvoorbeeld als expositie,

er zijn zelfs scholen voor voortgezet onderwijs

ook het speellokaal gezamenlijk gebruikt. „We hebben

voorstelling, filmpje of clip. De nadruk ligt in deze klassen op

die er juist naar streven om verschillende vakken

een hartstikke leuk contact met elkaar. Samen met de

het proces van leren. Dat is belangrijker dan het eindproduct.

door dezelfde docent te laten geven, juist om die

peuterspeelzaal kunnen we activiteiten gaan ondernemen,

Leerlingen mogen ook zelf ideeën inbrengen.

band tussen docent en leerlingen te versterken.

bij de bieb kunnen we nu heel makkelijk boeken lenen.
Deze gezamenlijke huisvesting heeft absoluut een

Kunstklas

Je zou natuurlijk een uitzondering voor

meerwaarde,” vertelt Gerrit Schimmel, interim-directeur op

In de kunstklas werken de leerlingen projectmatig aan

één vak kunnen maken. Dan moet je die

De Gouwaert, enthousiast. „En onze lokalen zijn weer fris,

bijvoorbeeld muziek, dans, film of toneel. Maar ook beeldende

uitzonderingspositie wel goed onderbouwen.

de vloeren zijn vernieuwd en alles is opnieuw geverfd. Van

kunst, zoals het werken aan decors en film/fotografie kan aan

Bovendien moet je scholen dan de middelen

zo’n opgeknapt gebouw krijgt iedereen weer energie.” Meer

bod komen. Er is zowel aandacht voor de expressieve als voor de

geven om de plannen ook uit te kunnen voeren.

informatie over de school op www.gouwaert.nl

creatieve vormen van kunst. Er wordt gewerkt met verschillende

Maar dat doet de staatssecretaris niet. De scholen

materialen en technieken waardoor er veel ruimte ontstaat om te

moeten de groepsleerkracht uit eigen zak betalen.

verdiepen door middel van ervaren en doen. Daarnaast worden

Met andere woorden: Meer vakleerkrachten
betekent minder groepsleerkrachten. Grotere

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

klassen zijn dan het gevolg.

voor primair en voortgezet onderwijs

bezoekjes gebracht aan een atelier, museum of theater.
Ict-/scienceklas
In de ict-/scienceklas ligt de nadruk op onderzoeken, ontwerpen

Laat ik hopen dat we van dit proefballonnetje van
Dekker niets meer zullen horen. Laat scholen en
schoolbesturen zelf bepalen hoe zij hun onderwijs
organiseren en de beschikbare middelen zo
efficiënt mogelijk inzetten.
Acis heeft jarenlang veel geld en tijd geïnvesteerd
in het vergroten van de vakbekwaamheid

Herfstvakantie

za 15-10-2016 t/m zo 23-10-2016

Kerstvakantie

za 24-12-2016 t/m zo 08-01-2017

Voorjaarsvakantie

za 25-02-2017 t/m zo 05-03-2017

Paasvakantie *Let op! vr 14-04-2017 t/m ma 17-04-2017

en ontdekken in de nieuwe BiNaSk-vleugel (Biologie-NatuurkundeScheiKunde) van de school. De leerlingen gaan uitvinden hoe
dingen werken, ze doen zelf proefjes en leren hoe een opzet voor
een experiment moet worden gemaakt. Techniek en ict zijn een
onderdeel van de sciencelessen. De scholieren leren niet alleen
games maken, maar ook apps voor de telefoon en websites.
Ook de Lego League, waarbij een wetenschappelijk thema wordt

van onze groepsleerkrachten op het gebied

Meivakantie

za 22-04-2017 t/m zo 07-05-2017

van bewegingsonderwijs. Juist omdat we dat

Pinksteren

ma 05-06-2017

ict-/science klas.

Zomervakantie

za 08-07-2017 t/m zo 20-08-2017

Sportklas

belangrijk vinden. Als de staatssecretaris zijn
zin krijgt, is alle inspanning voor niets geweest.
Sterker nog, je loopt de kans dat de kwaliteit van
het onderwijs er eerder op achteruit zal gaan dan
vooruit.

uitgewerkt en legorobots worden geprogrammeerd, hoort bij de

De sportklas op het Hoeksch Lyceum bestaat al een paar jaar. Het
* Goede Vrijdag (14 april 2017) is geen vrije dag
voor het voortgezet onderwijs
• de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomer-

blijkt een talentvolle, ambitieuze en succesvolle combinatie te
zijn. Vaardigheden die bij de sportklassen worden ontwikkeld zijn:
samenwerken, werken aan een positief zelfbeeld, leidinggeven,

Al die proefballonnetjes veroorzaken veel onrust

vakantie zijn conform het vakantieschema 2016-2017

coachen en organiseren. Het Hoeksch Lyceum beschikt over

en scheppen soms verkeerde verwachtingen.

van het ministerie van OCW

een riante sportaccommodatie, waaronder twee gymzalen, een

Inmiddels heeft de staatssecretaris al weer zo veel

• de vakantiedata (behalve Goede Vrijdag) zijn voor

sporthal met klimwand, een fitnessruimte en een groot sportveld.

nieuwe proefballonnen opgelaten dat hij zich deze

primair en voortgezet onderwijs gelijk en afgestemd

In de sportklas maken de leerlingen kennis met ondermeer

van de vakleerkracht gym mogelijk niet eens meer

met alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard

snowboarden, schaatsen, zelfverdediging, American football en

kan herinneren. En dat is maar goed ook.

fitness. Meer informatie over de talentklassen op
www.hoekschlyceum.nl

Jonge ‘ontwerptalenten’
op het Actief College
Onlangs presenteerden de leerlingen van de 4e klas vmbo,
gemengde leerweg, hun profielwerkstukken. De middag,
die werd bijgewoond door ouders/verzorgers, docenten en
vertegenwoordigers van stageadressen, stond bol van de
verrassende ontwerpen. Technische hoogstandjes van hout,
metaal en motoren. Maar ook onderwerpen zoals het menselijk
brein, visagie en de Rotterdamse Markthal waren door leerlingen
gebruikt voor hun onderzoek. De leerlingen zijn verplicht hun

Dreamkids
voor en
door
kinderen

eindwerkstuk, dat deel uitmaakt van het eindexamen, schriftelijk
De leerlingen van groep 7 en 8 buigen zich over de
Pubergids, een boekje met informatie over de puberteit

en praktisch goed te onderbouwen. De presentatie vormt de
afronding van het proces. Een hele klus dus maar met een
eindresultaat dat er wezen mag. www.actiefcollege.nl

Op obs De Klinker in Oud-Beijerland hebben leerlingen uit de groepen 7/8 en 8a spontaan het
initiatief genomen om ‘Dreamkids’ op te richten, een kleine onderneming met de bedoeling
geld in te zamelen voor een goed doel of een organisatie. De scholieren hebben samen met hun

LenteKriebels

Na een paar weken te hebben

school en door sponsorbedragen

Vlak voor de meivakantie staan

gebrainstormd is ervoor gekozen

te vragen aan bedrijven in Oud-

nog meer inzamelactiviteiten

Met de lente kwamen op obs Het

om geld bij elkaar te brengen voor

Beijerland. Door de scholieren

voor Stichting Zomerkind op de

Pluspunt in Oud-Beijerland ook de

Stichting Zomerkind in Nieuw-

benaderde winkeliers hebben

planning. Aan het eind van het

‘lentekriebels’.

Beijerland, een kinderdagcentrum

een steentje bijgedragen door

schooljaar hoopt Dreamkids een

voor meervoudig complex

produkten te leveren voor een

aantal wensen van Zomerkind in

Gedurende twee weken werd op school

gehandicapte kinderen. Door

loterij en een veiling.

vervulling te laten gaan. Meer info

aandacht besteed aan de lente maar ook

giften en sponsoring is Zomerkind

aan relaties en seksualiteit. In elke groep

in staat extra activiteiten met de

Het ingezamelde bedrag zal

werden lessen relationele en seksuele

kinderen te ondernemen.

nog hoger worden zodra de

op: www.obs-deklinker.nl

collectebusjes, die de leerlingen

vorming gegeven, passend bij de leeftijd
Tot nu toe heeft Dreamkids een

speciaal voor dit doel in een

bedrag van ruim 1500 euro op

aantal winkels in het Spuidorp

De lessen gingen over kriebels in je

weten te halen met ondermeer

hebben neergezet, worden

buik, het verschil tussen vriendschap

het organiseren van een markt op

geleegd.

en belevingswereld van de leerlingen.

en verliefdheid en waar die schattige
lammetjes, maar ook de baby's vandaan
komen. Voor de ouders werd een themaavond georganiseerd. Het Pluspunt sloot
hiermee aan op de Landelijke Week van
de Lentekriebels.
Relationele en seksuele vorming binnen
het basisonderwijs gaat verder dan

Afscheid van
Gerard Hofsté

Spijt van zijn beslissing om onderwijzer te worden,

ik het jammer dat ouders geen waardering meer lijken

heeft hij nooit gehad. „Ik hou ervan om iemand iets te

te hebben voor wat wij als leerkracht op school doen en

leren, om verhalen te vertellen aan kinderen. Leraar

dat wij ons zelfs af en toe moeten verdedigen.”

zijn is een uitdagend beroep, nooit saai, er gebeuren
altijd onverwachte dingen. En het is fijn dat je wat kan

Wat Gerard na zijn pensioen gaat doen, weet hij nog

betekenen voor kinderen.”

niet. In ieder geval ‘iets zinvols’. En meer tijd besteden

informatie geven over lichamelijke

Lange tijd heeft hij niet geweten wat hij wilde gaan

Hij heeft les gegeven aan alle groepen binnen het

aan zijn hobby als dirigent van een koor en speler van

veranderingen en/of voortplanting.

studeren. Enthousiast geworden door verhalen van

basisonderwijs, ook aan kleuters. Het leukste vindt hij

amateurtoneel.

Het gaat ook over vriendschap,

studenten aan de Pedagogische Academie in Rotterdam

echter de midden- en bovenbouw waar hij graag met de

respect, liefde, weerbaarheid, relaties

besloot hij het onderwijs in te gaan. Nu, veertig jaar later,

leerlingen in discussie ging over allerlei onderwerpen.

en omgangsregels. Zaken die thuis

gaat Gerard Hofsté, directeur van De Pijler in Maasdam,

In straf geven heeft hij nooit geloofd, hoewel hij in al

belangrijk zijn maar die ook op school ter

met pensioen. Hij kijkt terug op een plezierige tijd. „De

die jaren best wel eens dingen tegenkwam die hij niet

sprake komen.

dagelijkse contacten met collega’s, de kinderen en de

kon tolereren. „Straf lost niets op. Er zijn ook andere

ouders, ga ik zeker missen,” weet hij.

manieren om je doel te bereiken. Je moet kinderen in

Want op school, in de media, op

hun waarde laten.”

straat, thuis, overal komen kinderen in

Na zijn afstuderen kon Gerard meteen aan de slag als invalkracht

De positie van onderwijzer is ten opzichte van ‘vroeger’

aanraking met onderwerpen die met

op een basisschool in Hoogvliet, waar hij al snel in vaste dienst

veranderd, vertelt hij. „Als beginnend onderwijzer werd

relaties en seksualiteit te maken hebben.

kwam. Later werd hij adjunct-directeur, locatiedirecteur en

ik door ouders aangesproken met ‘u’ en ouders kwamen

School en ouders kunnen elkaar hierin

directeur, op diverse basisscholen, voordat hij in 2009 in dienst

met problemen bij mij. Ik wist niet wat me overkwam. Ik

vinden als partners in de opvoeding.

kwam bij Stichting Acis als directeur van De Boomgaard in

was net afgestudeerd en piepjong,” vertelt hij lachend.

www.pluspunthw.nl

Mijnsheerenland.

Gerard ziet dat ouders tegenwoordig veel kritischer zijn
geworden. „Dat is zeker niet verkeerd maar soms vind
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leerkrachten een heus bedrijfsplan opgesteld en de taken verdeeld.

„Wat zie je er mooi uit”
„Ik vind je lief”

Complimenten dag
op De Dubbeldekker

Obs De Schelf viert
40-jarig bestaan

Het spreekt voor zich dat men op obs De Dubbeldekker
in Numansdorp aardig is voor elkaar maar onlangs
gedroeg iedereen zich gedurende één dag extra aardig.
De kinderen hebben voor elkaars ontbijt gezorgd en
voorgelezen voor elkaar. Er werden veel complimentjes
uitgedeeld. De mooiste complimenten zijn verzameld en
in de complimentenboom gehangen.

De Schelf in aanbouw, ruim veertig jaar geleden. Goed te zien is waar de
naam van de school vandaan komt: Het puntdak heeft de vorm van een
vlasschelf, een overkapping voor het vlas. De vlasindustrie was vroeger
heel belangrijk voor ’s-Gravendeel. Alle straten in de wijk waarin De
Schelf is gevestigd hebben namen die verwant zijn met de vlasindustrie.

Nieuwe directeur
voor Actief College

De Schelf anno 2016

Obs de Schelf bestaat veertig jaar en dat is

naam veel aandacht te hebben voor kinderen met

met de hele school gevierd. Op z’n Engels

een hogere intelligentie maar ook voor kinderen

Omdat Peter de Weijer met pensioen gaat, krijgt het Actief College in Oud-

want op De Schelf wordt al enkele jaren met

met problemen. Die kinderen probeerden we

Beijerland per 1 augustus a.s. een nieuwe directeur. Om zich goed te kunnen

veel enthousiasme Engelse les gegeven in alle

‘binnenboord’ te houden in plaats van ze naar

voorbereiden is zij sinds 1 maart jl. al op school aanwezig. Hieronder stelt

groepen. De feestdag begon voor iedereen

het speciaal basisonderwijs te sturen. In die zin

zij zich aan u voor:

met een Engels ontbijtje, met scrambled eggs,

waren we onze tijd ver vooruit.” Ook qua bouw

toast en cupcakes, er werd voorgelezen in

was de school (een zgn. diafragmaschool) destijds

Mijn naam is Rianne Koole en sinds 1 maart 2016

om de eigen talenten te benutten en zichzelf te

het Engels door ondermeer oud-medewerkers

heel modern; alle lokalen en dienstruimten waren

werk ik als directeur op het Actief College te Oud-

ontwikkelen. Het motto van de school:

van de school en er werden Engelse liedjes

verbonden met een grote hal in het centrum van de

gezongen. Het personeel sloot de dag af

school. Het gebouw had wanden die weggeschoven

met een heerlijke high tea en alle leerlingen

konden worden zodat er grotere ruimten konden

kregen een mooie rugtas met het logo van de

ontstaan, iets dat tegenwoordig heel normaal is.

Beijerland. Ik ben 50 jaar en woon met mijn man
Onno en onze dochter Nienke in Schipluiden, een

‘Vakkundig in actief leren’,

klein dorpje in de buurt van Delft. Mijn hobby’s zijn
toneel, lezen en creatief bezig zijn. Hiervoor ben

zie ik dan ook als motto voor zowel de leerlingen

ik werkzaam geweest als onderwijs-adviseur bij de

als voor het personeel. Ik zie er naar uit om

KPC Groep. Daarvoor heb ik als adjunct-directeur

elkaar te ontmoeten en actief te gaan

Als aandenken aan het jubileum hebben alle negen

tussen de Willem de Zwijgerschool en De Schelf

leidinggegeven aan een VMBO school in Maassluis.

samenwerken aan vakkundig

groepen een schilderij gemaakt, onder leiding

waardoor De Schelf nog de enige openbare school

Op deze school heb ik een onderwijsinnovatie mogen

onderwijs.

van een kunstenaar. Die schilderijen hangen

in ’s-Gravendeel was.

school.
Vele jaren later, in 1997, werd besloten tot een fusie

implementeren, waarbij de passie en de talenten van

inmiddels in de centrale ruimte op school. „Als

leerlingen centraal stond.

onze leerlingen later zelf vader of moeder zijn en

In al die veertig jaren zijn het schoolgebouw en

“De wereld is in handen van

met hun kind weer hier op school komen, kunnen

het plein een paar keer grondig gerenoveerd en

ze laten zien wat ze hebben gemaakt,” vertelt

verbouwd en steeds aangepast aan de eisen van

degenen die de moed hebben

schooldirecteur Ron de Zeeuw lachend.

de moderne tijd. Wat echter niet is veranderd is

om te dromen en die het

Veertig jaar geleden groeide de Willem de

een school voor iedereen. Het onderwijs is

Zwijgerschool, destijds de enige openbare school

tegenwoordig inhoudelijk niet meer te vergelijken

in ’s-Gravendeel, uit zijn jasje en had dringend

met de beginjaren van De Schelf, weet Boer. Wat

behoefte aan uitbreiding. De Schelf werd in het

wel is gebleven, is het contact met de ouderen

leven geroepen, toen nog als dependance, met

in ’s-Gravendeel. Elk jaar in de kerstperiode

zes klassen, van de Willem de Zwijger. „We waren

brengen de leerlingen zelfgemaakte cadeautjes

een toonaangevende school, we hadden een

naar de oudere omwonenden van de school en de

heel eigen concept,” vertelt Mees Boer, directeur

bewoners van het zorgcentrum. Net als ‘vroeger’.

van het eerste uur op De Schelf. „We hadden de

www.deschelf.nl

Gedurende de verschillende rollen die ik binnen
het onderwijs vervuld heb, van docent tot
leidinggevende, heb ik gewerkt aan mijn eigen
ontwikkeling. Een leven lang leren en daar plezier in
hebben, is een belangrijke waarde die ik hoop door
te mogen geven.

aandurven hun dromen ook

Uitdagend onderwijs bieden om de talenten van

werkelijk te beleven. Ieder naar

jonge mensen te ontdekken en het beste in hen naar
boven te halen, zie ik als een belangrijke opdracht
van de school. Dat betekent voor mij ook dat het
personeel in een school uitgedaagd dient te worden

gelang zijn talenten.”
				

Paolo Coelho

dat de school staat voor openbaar onderwijs,
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www.obsdedubbeldekker.nl

Obs De Boomgaard in Mijnsheerenland werkt sinds dit schooljaar op het gebied van de
wereldoriëntatievakken met een nieuwe uitdagende onderwijsaanpak: het '4 keer wijzer'model. Hierbij werken de kinderen gedurende drie tot vier weken aan een thema. Het
leerdoel is voor elk kind hetzelfde en ligt van tevoren vast, maar de route ernaar toe
kiezen de leerlingen zelf aan de hand van hun leervoorkeur of interesse. Het ene kind is
bijvoorbeeld gevoelig voor muziek of juist voor taal. Een ander kind leert bijvoorbeeld
beter bij beweging en door iets te doen. De ‘4 keer wijzer’-werkwijze houdt sterk rekening
met deze leerstijlen en talenten.

elementen. Gedurende de themaweken wordt er een themahoek en een themawand met
passende materialen en informatie opgebouwd. Aan het eind van een thema presenteren
de kinderen hun bevindingen aan de rest van de groep en worden er antwoorden gegeven

www.acishw.nl
www.ovohw.nl
www.swv2804.nl
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op de bij het thema gestelde doelen en vragen.

Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
T 078-629 59 99
E info@acishw.nl

De opdrachten worden veelal in een klein groepje uitgevoerd en bevatten veel creatieve
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op De Boomgaard

Onderwijsgroep Acis
Openbaar Primair Onderwijs/
Openbaar Voortgezet Onderwijs
Hoeksche Waard

Een uitdagende onderwijsaanpak

Leerlingen
‘in de politiek’

Proefballonnetjes

Leerlingen van groep 7 en 8 van obs De Klinker in Oud-Beijerland

Er gaat bijna geen dag voorbij of het

hebben tijdens een bezoek aan het gemeentehuis kennisgemaakt

onderwijs haalt de media. Vaak is dat het

met de beginselen van het politieke spel en democratische

gevolg van plannen of uitspraken van

besluitvorming. In de raadszaal hebben ze gezamenlijk een fictieve

onze staatssecretaris, Sander Dekker.

stad gebouwd. Voor de beslissing over de inrichting van de stad

Meestal gaat het om ideeën die slecht zijn

moesten verschillende ‘politieke partijen’ worden opgericht. De

doordacht, niet eerst op haalbaarheid of

scholieren hebben ervaren dat overleg, argumentatie, meerderheid

wenselijkheid zijn getoetst en weer net

en consensus hard nodig zijn om je doel te kunnen bereiken.

De kleuters werkten aan het thema

zo snel uit het nieuws verdwijnen als ze

‘verkeer/oversteken’. Het voorlezen uit

er in terecht gekomen zijn.

het naspelen van verkeerssituaties stonden
centraal.

het thema ‘Romeinen’ een toneelstuk
opgevoerd, een maquette van een
Romeinse villa en een Romeins galjoen
gemaakt, een presentatie gehouden met
allerlei Romeinse opgravingen en een
audio-rondleiding gemaakt voor een
museum over de Romeinen.

Enkele weken geleden kwam Sander met
het lumineuze idee de vakleerkracht
gymnastiek in de basisscholen verplicht
te stellen. „Vakleerkrachten zijn
meer specialistisch opgeleid dan een
groepsleerkracht en daardoor beter
toegerust om het vak te geven”, stelde
hij. Daar heeft de staatssecretaris
op zich wel gelijk in, maar dat geldt

Goudswaard, die begonnen was in de zomer van 2015, is
achter de rug. En ja, soms was er best wel wat overlast voor
zowel de kinderen als de leerkrachten. Maar het resultaat

vorming, muziek, rekenen, taal en

mag er zijn. Sinds begin 2016 zit De Gouwaert samen met

wereldoriëntatie.

peuterspeelzaal ’t Vlindertje en de bibliotheek in een

Kortom, voor elk

schitterend gebouw.
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De ingrijpende verbouwing van obs De Gouwaert in

natuurlijk ook voor vakken als beeldende

vak.

Groep 3 en 4 verdiepen zich in ‘De Wereld’.

De Gouwaert
bruist van energie

column

De leerlingen van groep 7 hebben met
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nieuwe letters, liedjes over het verkeer, en
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een prentenboek, het leren van een paar

Luc van Heeren, voorzitter
college van bestuur
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