Van Bommelschool als
middelpunt

Cruciaal in de geschiedenis van het buurtschooltje
is het jaar 1994. Toen werd de school met opheffen
bedreigd. De gemeente Binnenmaas drong aan op een
fusie met de vier kilometer verderop gelegen school
Het Anker. Leerkrachten, ouders én leerlingen kwamen
massaal in opstand. Oftewel: ‘handen af van de
Bommelschool’ en ‘geen gerommel met Van Bommel’.
De actie had succes: een meerderheid in de gemeenteraad keurde in 1995 de fusie af.
De school telt op dit moment iets meer dan 60 leerlingen.
Maar het dieptepunt van 40 leerlingen ligt volgens
Van den Berg al weer ver in het verleden. “Er is nu
zelfs weer wat groei, vooral ouders uit de omliggende
dorpen weten onze school beter te vinden. Een kleine
school biedt veel voordelen.Je kunt natuurlijk
aankomen met clichés als veiligheid en geborgenheid.
Maar die woorden zijn wél op deze school van toepassing. Bovendien zijn de lijnen hier kort en kennen de
leerkrachten alle leerlingen. We zijn dan wel een schooltje
in een buurtschap, maar dat wil niet zegen dat we naar
binnen gekeerd zijn. We proberen de kinderen zoveel
mogelijk van de buitenwereld mee te geven. We gaan
dus niet alleen naar het Streekmuseum, maar ook naar
de Kunsthal of het Maritiem Museum in Rotterdam.’’
En nu? „Deze school heeft toekomst. We zijn druk bezig
de eerste Daltonschool in de Hoeksche Waard te worden, het leerlingenaantal is groot genoeg. „Nog 50 jaar
erbij,’’ zegt Van den Berg.

Opening van de school 50 jaar geleden

Even voorstellen:

B

HEINENOORD/MOOKHOEK: Sinds 1 maart jl. hebben Het
Anker in Heinenoord en De Boemerang in Mookhoek een
nieuwe directeur. Zij stellen zich hierna aan u voor.

INNENMAAS: De schoolbesturen en de
gemeente Binnenmaas zijn met elkaar in overleg
over de herinvoering van het schoolzwemmen.
Het stopzetten van het schoolzwemmen in deze
gemeente, nu twee jaar geleden, is door de Stichting
Acis altijd enorm betreurd. Immers, niet alle kinderen
worden door de ouders in de gelegenheid gesteld
deel te nemen aan particuliere zwemlessen. Voor
deze kinderen is het enorm belangrijk dat zij in
ons waterrijke land het diploma kunnen behalen
tijdens de schoolzwemlessen. Voor de kinderen die
al een zwemdiploma hebben is het onderhouden
van de zwemvaardigheid door middel van het
schoolzwemmen erg belangrijk. Daarnaast heeft
schoolzwemmen het karakter van “natte gymnastiek”.
“Juist in deze tijd, waarin kinderen steeds minder
bewegen, moet bewegingsonderwijs op de
basisscholen juist worden gestimuleerd”, stelt Acis.

andere schoolbesturen. Samen werd een
beleidsnotitie opgesteld.
Thans wordt door de gemeente berekend
welke kosten herinvoering van het schoolzwemmen met zich mee brengt. Zo zal het
leerlingenvervoer naar het zwembad veelal
met bussen moeten plaatsvinden en daar
zijn nu eenmaal kosten mee gemoeid.
Acis neemt echter een positieve grondhouding binnen de gemeente Binnenmaas
waar en acht de kans groot dat het schoolzwemmen vanaf het volgende schooljaar
weer opduikt in de lesroosters.

Sinds 1 januari jl. zijn ‘s-Gravendeel en Binnenmaas samengevoegd. De nieuwe gemeente heeft een eigen overdekt
zwembad in ‘s-Gravendeel. Zwembaden staan overdag
grotendeels leeg, wanneer ze niet gebruikt worden voor het
schoolzwemmen. Leegstaande zwembaden kosten de
gemeente geld. Vandaar dat Stichting Acis er bij de gemeente
Binnenmaas op heeft aangedrongen het schoolzwemmen
opnieuw in te voeren. Acis wordt daarin gesteund door de

Montessorionderwijs in de Hoeksche Waard?
HOEKSCHE WAARD – Sinds 2003 werkt een groep ouders aan de oprichting van een
Montessorischool in de Hoeksche Waard. De initiatiefnemers zijn Harry-Jan Bus, Rachel van
Olm en Melanie de Koning. ,,Op dit moment is hier nog geen Montessorischool, terwijl die er
wel kan zijn. Landelijk is er één Montessorischool op iedere 90.000 inwoners,’’ zegt H. Bus,
van de werkgroep.
Op 12 maart organiseerde de werkgroep een druk bezochte informatieavond in Numansdorp. Hierna
meldden veel nieuwe ouders uit de hele Hoeksche Waard hun kind bij de werkgroep aan. Zij spraken
hiermee de intentie uit hun kind bij de Montessorischool aan te melden zodra de school er komt.
De werkgroep hoopt dat de Montessorischool aan het begin van het nieuwe schooljaar van start kan
gaan met een dertigtal kinderen uit de groepen 1 tot en met 8.
Montessorischolen onderscheiden zich van andere basisscholen door de leermiddelen die worden
gebruikt. Deze leermiddelen maken het mogelijk dat kinderen zelf veel keuzes maken over de door te
nemen leerstof en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Het motto van Montessorischolen luidt
dan ook: “Leer mij het zelf te doen”. De doelstelling is, dat ieder kind met plezier naar school gaat en het
leuk vindt om te leren. Ouders die hun kind op een Montessorischool plaatsen, maken een bewuste keuze
voor deze vorm van onderwijs. Een Montessorischool is daardoor geen buurtschool, maar heeft een
streekfunctie.
Montessorischolen zijn niet altijd openbare scholen. Maar de werkgroep Montessorischool Hoeksche
Waard wil de school, mocht die er komen, het liefst bestuurlijk onderbrengen bij Stichting Acis.
Een nieuwe school starten is niet eenvoudig. Het plan om de school op korte termijn van start te laten
gaan is ambitieus, maar wel haalbaar. Het bestuur van Stichting Acis heeft echter nog geen groen licht
gegeven voor de start van de Montessorischool.
Meer informatie op: www.montessorischoolhoekschewaard.nl en www.montessori.nl

Bovenop het onderwijsnieuws
Wilt u steeds op de hoogte blijven van de onderwijsontwikkelingen in de Hoeksche Waard?
Bezoek dan regelmatig onze sites: www.acishw.nl en www.wsns-hw.nl

Martijn Groeneveld
Mijn naam is Martijn Groeneveld, ik ben 31 en
woonachtig in ‘s-Gravendeel. Sinds 1 maart ben
ik de nieuwe directeur van obs De Boemerang in
Mookhoek. Een kleine sfeervolle en ambitieuze
school met vier groepen! Op onze school staat
het individuele kind centraal. Wij leren de
kinderen zelfstandig en samen te werken en
gaan ervan uit dat de kinderen verschillende
talenten, kennis, attitudes en vaardigheden hebben. Door het werk
in taken te gieten en aan te geven wat we van de verwerking van
deze opdrachten verwachten, doen we een beroep op het verantwo
ordelijkheidsgevoel van kinderen.
De denk- en werkwijze van het Dalton concept geeft ons de
mogelijkheden om de hierboven beschreven uitgangspunten te
realiseren. Deze manier van kijken naar het werken met kinderen
is voor mij één van de redenen geweest om te solliciteren op De
Boemerang!
In de weken die ik nu met de kinderen en de collega’s heb gewerkt
is het me opgevallen dat respect één van de basiswaarden is op De
Boemerang. Anders zijn is een gegeven; er wordt vooral gekeken
naar de overeenkomsten en gezocht naar een gemeenschappelijke
basis om samen te kunnen werken. Dit sluit weer prima aan bij
het gedachtegoed van Dalton. Dalton loopt al 10 jaar met mij
mee. Op de school waar ik mijn loopbaan begon heb ik de cursus
tot daltonleerkracht gevolgd. En later, als bouwcoördinator, de
ontwikkeling van deze school tot Daltonschool mede gerealiseerd.
Op de school waar ik daarna als locatieleider heb gewerkt is
ook de ontwikkeling tot Daltonschool ingezet. Ook ben ik voor
de Nederlandse Dalton Vereniging gaan werken als visiteur. Dat
betekent dat ik jaarlijks (aspirant) Daltonscholen bezoek om te
beoordelen of zij de naam Dalton mogen gaan of blijven dragen.
Al deze ervaringen neem ik mee om van De Boemerang een
Daltonschool te maken, met behoud van de identiteit en behoud van
de unieke sfeer.
Mineke Nieuwenhuis
Mijn naam is Mineke Nieuwenhuis en ik ben
52 jaar. Ik woon in Oud-Beijerland. Nadat ik de
opleiding voor kleuterleidsters had gevolgd was
er destijds een overschot aan leerkrachten.
Ik heb toen met anderen de kinderoppasdienst
in Oud-Beijerland opgezet en gewerkt op de
peuterspeelzaal. Ook heb ik vijf jaar lang
een eigen bedrijfje gehad. Toen er weer vraag naar leerkrachten
ontstond ben ik het onderwijs in gegaan.
Eenmaal terug in het onderwijs hadden de kinderen die extra zorg
nodig hadden een sterke aantrekkingkracht op mij. Ik ben toen een
opleiding voor intern begeleidster gaan volgen. Vanuit die opleiding
ben ik doorgegaan naar de opleiding voor schoolleiders. Ik voelde
me als een vis in het water als ik beleid mocht maken en een school
samen met het team, vanuit een gezamenlijke visie, verder mocht
ontwikkelen. Ik ben dan ook een echte teamspeelster en heel blij dat
ik de kans krijg om op Het Anker samen met een enthousiast team
de school verder te ontwikkelen tot een school waar relatie,
autonomie en competentie de drie vaste ankers zijn.
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HEINENOORD - Haal de school uit Blaaksedijk en
de buurtschap stort volledig in. Overdreven?
Niet volgens Saskia van den Berg directeur van
de Burgemeester van Bommelschool. „De school
is hét centrale ontmoetingspunt in de buurt.
Moet je maar eens op het schoolplein kijken.’’
De Burgemeester van Bommelschool bestond op
1 april jl. precies 50 jaar en is vernoemd naar de
toenmalige burgemeester van Heinenoord.
De leerlingen zijn enkele weken met het jubileum
bezig geweest. Voor alle oud-leerlingen was er op
vrijdagavond 30 maart een druk bezochte reünie.

Herinvoering schoolzwemmen in Binnenmaas??
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Acis startte een nieuwe
school in Poortwijk.....

T 0186 - 60 58 00

F 0186 - 60 58 20

E info@acishw.nl

O

UD-BEIJERLAND: De vorige Actueel opende met de kop: “Acis start een
nieuwe school in Poortwijk ....” (17 januari jl.). Wat toen nog toekomst
leek, is inmiddels gerealiseerd.
Tijdens een zeer druk bezochte informatieavond werd de directie van de nieuwe
school, bestaande uit Mariètta Frazer-Vermaas en Linda Bazuin, voorgesteld.
Zij presenteerden het vernieuwend onderwijsconcept (*) van de openbare basisschool De Klinker. Dat de nieuwe school een schot in de roos was, bleek uit het
grote aantal inschrijvingen van leerlingen.
Hierdoor kon De Klinker op 2 april jl. met maar liefst 38 leerlingen van start gaan. Na de
zomervakantie zijn dat al minstens 80 leerlingen, verdeeld over 4 groepen. Alle lokalen
zijn dan in gebruik. Ook daarna blijft De Klinker fors groeien. In de loop van het schooljaar
zullen nog zeker 30 kinderen instromen. De grote behoefte aan openbaar onderwijs in de
nieuwste wijk van Oud-Beijerland is hiermee overduidelijk aangetoond.
(* meer over het onderwijsconcept van De Klinker op: www.obs-deklinker.nl)
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Stichting ACIS
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard

website: www.acishw.nl

Acties, lessen, projecten, allemaal leuk, maar
niet als er geen inbedding is. Daarom is het
superbelangrijk altijd in gesprek met jongeren
te blijven. Volwassenen en kinderen moeten op
een respectvolle manier naar elkaar luisteren.
Met ons onderwijs en alles wat er omheen
hangt denken wij een basis te leggen. Doel is
dat onze leerlingen zich verder ontwikkelen tot
verantwoordelijke burgers, mensen waar onze
maatschappij op kan steunen en die samen
zorg dragen voor onze toekomst. Geen moeite
kan teveel zijn om dit doel te bereiken.

Wilhelminastraat 6a

Onderwijs staat al lange tijd niet meer op
zichzelf. Het maakt deel uit van onze maatschappij met alle rijkdom en problemen die
daarbij horen.
De school is in de eerste plaats een instituut
om kennis en vaardigheden te vergaren. Echter,
de gecompliceerdheid van onze maatschappij,
maakt het nodig dit heel breed te zien. Voor
kinderen maakt de school een groot deel uit
van hun leven. Het is veelal de vindplaats van
sociale contacten, de place-to-be. Kinderen
leven in groepen, doen dingen samen, leren
van elkaar. School hoort leuk te zijn, dat geldt
dubbel en dwars voor onze leerlingen. Ze hebben elkaar nodig om zich te ontwikkelen.

www.wsns-hw.nl

Op onze school hebben we een afdeling Zorg
en Welzijn Breed en drie afdelingen in de
techniek. De leerwegen zijn praktisch ingericht, ruwweg de helft van de week bestaat uit
vakken waarbij je niet de hele tijd op een stoel
hoeft te blijven zitten. Kinderen die graag leren
door te doen en de handjes laten wapperen zijn
er dus helemaal op hun plaats.

Om leerstof op te kunnen nemen moet je goed
in je vel zitten. Als een kind zich lekker voelt,
zal het ook lekker leren. Het vervullen van
deze randvoorwaarde gaat niet altijd vanzelf.
We hebben hier op onze school veel aandacht
voor. Zoveel zelfs, dat we besloten hebben in
het nieuwe schooljaar te gaan werken met de
methode Leefstijl. Met Leefstijl wordt gewerkt
aan het ontwikkelen van een zelfbewuste,
sociale persoonlijkheid. Deelnemen aan het
maatschappelijk leven als actief burger wordt
gezien als een belangrijk doel. De uitgangspunten van Leefstijl sluiten naadloos aan bij
onze eigen visie: onderwijs met aandacht en
respect voor iedere deelnemer.

3271 BZ Mijnsheerenland

In de media heeft onze tak van onderwijs veel
aandacht, meestal niet erg positief. Er is een
beeld ontstaan dat het VMBO-beroepsgericht
een afvalbak is waar je vooral niet terecht moet
komen. Toch gaat zo’n 45% van de kinderen in
de Hoeksche Waard naar het VMBO, waarvan
zo’n 30% naar het beroepsgericht VMBO.
Daarmee is het belang van dit onderwijs
duidelijk en verdient het positief in de schijnwerpers te staan.
Voor alle duidelijkheid: in de beroepsgerichte
leerwegen zitten gemotiveerde jongeren, die
vier jaar onderwijs volgen om een diploma te
halen. Zij werken aan een stevige basis voor
hun toekomst. Ze zijn breed voorbereid om in
het MBO gericht een vak te gaan leren.
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UD-BEIJERLAND: In deze tijd van
schoolkeuzes voor vooral
kinderen van de basisschool is het
goed eens het één en ander te vertellen
over het VMBO en dan met name over het
beroepsgericht VMBO. In Oud-Beijerland
is deze leerweg onderdeel van de brede
scholengemeenschap RSG “Hoeksche
Waard” en gevestigd aan de Koninginneweg.

De school als deel van de maatschappij.....niet
altijd gemakkelijk. Maatschappelijke problemen
dringen de school van nu onherroepelijk binnen.
Elke school die zegt dat het niet zo is, sluit de
ogen voor de realiteit. Het is beter kinderen te
leren hoe ze met problemen om moeten gaan
dan om te ontkennen dat ze bestaan.
Elk jaar worden de tweedeklassers door bureau
Leerplicht en bureau Halt voorgelicht over de
gevolgen van schoolverzuim en van normoverschrijdend gedrag. Kinderen van nu worden
geconfronteerd met gebruik van alcohol en
drugs. Op school vinden we dat natuurlijk niet
goed. We vinden wel dat we de plicht hebben
onze leerlingen kennis te verschaﬀen over de
gevolgen van genotmiddelengebruik.
Kennis is macht en stelt kinderen in staat
verantwoorde keuzes te maken. Om te beginnen is er in de onderbouw veel aandacht voor
de gevolgen van het roken. We doen mee met
de actie “Tegengif” van Stivoro om tabaksgebruik te beperken. In de bovenbouw krijgen de
leerlingen in mei voorlichting over alcohol en
drugs. De GGD en het Boumanhuis zijn hierin
onze partners. Ze komen op school om te vertellen wat ze weten.

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

VMBO beroepsgericht
op de RSG
“Hoeksche Waard”

Onze school werkt al een aantal jaren met een
systeem van leerlingbegeleiding dat dicht bij
de leerlingen staat. Leerlingen hebben een
mentor die de spil vormt van het schoolbestaan. De mentor begeleidt en houdt kinderen
in de gaten. Niet alleen de schoolprestaties
maar ook gebeurtenissen die hierop invloed
hebben, worden gevolgd en waar nodig bijgestuurd.
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