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Alweer een ACIS Actueel
Hartelijk dank voor de vele positieve reacties
op ACIS Actueel 1. Hierdoor hebben wij de
indruk gekregen dat ons blad goed gelezen
wordt.
In deze tweede editie proberen we u verder
te informeren.
Zoals u weet hebben de gemeenten in de
Hoeksche Waard zich voorgenomen de
bestuurstaken voor het openbaar primair
onderwijs per 1 januari a.s. over te dragen
aan de Stichting ACIS.
De stappen die hiertoe moeten worden
gezet verlopen tot nu toe precies volgens
schema, zodat het ernaar uit ziet dat de
gemeenteraden halverwege de maand
december zullen komen tot finale besluitvorming. Nog net voor de kerstvakantie kan de
stichting ACIS dan officieel een feit worden.

De Stichting ACIS is met ingang van 1 januari
het schoolbestuur van de 24 openbare scholen voor primair onderwijs in de Hoeksche
Waard. Deze scholen hebben samen 3500
leerlingen en 240 personeelsleden.ACIS is
daarmee een forse onderwijsorganisatie.
De stichting ACIS zal worden geleid vanuit
ons kantoor te Mijnsheerenland, dat nu
vrijwel geheel is ingericht.
Op dit kantoor zijn werkzaam: de algemeen
directeur, de adjunct algemeen directeur en
enkele gespecialiseerde medewerkers.
Onlangs zijn een management assistente, een
beleidsmedewerker financiën/materiële zaken
en een beleidsmedewerker personele zaken
aangetrokken;Allemaal ervaren, enthousiaste
mensen die ervoor zullen zorgen dat de
nieuwe ACIS organisatie direct heel volwassen is.
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Colofon
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven
door ACIS openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard en is bedoeld
om de ouders en ouderraden, het
personeel, de medezeggenschapsraden, de directeuren en locatieleiders, de portefeuillehouders onderwijs, de leden van de raadscommissie
onderwijs en de ambtelijk vertegenwoordigers te informeren over alle
ontwikkelingen rond de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in
de Hoeksche Waard.
In januari volgt een speciale editie.

De decembermaand kenmerkt zich door
een groot aantal feestelijkheden, zowel in
familieverband als daarbuiten. De openbare
scholen in de Hoeksche Waard besteden
daar allemaal op hun eigen manier volop
aandacht aan.
Voor de Stichting ACIS is de maand januari
eveneens een feestmaand. Na een voorbereidingsperiode van tweeënhalf jaar is het
openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard
dan eindelijk verenigd in één stichting.
Een feest vier je natuurlijk niet alleen,
vandaar dat wij de volgende activiteiten
hebben gepland:
VRIJDAG 9 JANUARI:
Nieuwjaarsreceptie in ons kantoor aan de
Wilhelminastraat 6A te Mijnsheerenland.
U kunt dan tevens het ACIS kantoor
bewonderen
• van 13.30-15.00 uur voor ouders van
leerlingen van de openbare scholen in de
Hoeksche Waard

• van 16.00-19.00 uur voor personeel van de
openbare scholen en overige genodigden.
DONDERDAG 15 JANUARI:
Ballonnenwedstrijd voor alle leerlingen van
de ACIS-scholen
Er zijn leuke prijzen te winnen.
DONDERDAG 22 JANUARI:
Uitreiking van de eerste ACIS gids aan de
voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg, de heer H. van Driel. (Wethouder te ’s
Gravendeel).
VRIJDAG 23 JANUARI:
Verspreiding van de ACIS scholengidsen
onder alle ouders, gemeentelijke instellingen
en relaties van ACIS.

SamenScholen; de ACIS basisscholengids
In januari verschijnt een prospectus met
informatie over de Stichting ACIS en met
name over de 24 openbare scholen. Deze
gids is het symbool van de samenwerking en
een informatiebron voor eenieder die
geïnteresseerd en betrokken is bij het
openbaar primair onderwijs in de Hoeksche
Waard. Het is tevens een presentatie van
wat de Stichting ACIS met 24 verschillende,
maar stuk voor stuk goede scholen, te
bieden heeft.
De gids draagt de titel “SamenScholen”.
Aanvankelijk werd de bestuurlijke fusie in de
Hoeksche Waard onder deze titel voor-

bereid. Met deze titel willen wij ons respect
uitdrukken voor de mensen die zich vanaf
het eerste uur voor de nieuwe organisatie
hebben ingezet.
Woorden zeggen niet alles….. Geschreven
informatie kan zelfs saai worden. Om dat te
voorkomen heeft onze fotograaf Rudi
Kleingeld inmiddels alle scholen met zijn
camera bezocht. De fraaie foto’s die hij heeft
gemaakt zijn de krenten in de pap van onze
gids SamenScholen. Een voorproefje van de
foto’s van Rudi krijgt u in deze ACIS Actueel.
Voor de nieuwsgierigen naar de gids; U moet
nog even geduld hebben tot volgend jaar…

ACIS, de beste basis!
Wij schreven het al eerder. Het ontstaan van
de Stichting ACIS zal niet direct gevolgen
hebben voor de werkzaamheden in de klas.
Elke school blijft zelf het onderwijskundig
beleid bepalen en verschillen tussen scholen
worden eerder als een verrijking dan als een
bedreiging gezien; Elke school behoudt dus
zijn identiteit.Wel moeten scholen verantwoording afleggen aan de centrale directie en
het bestuur over het gevoerd onderwijskundig en financieel beleid en er komt een eenduidig personeelsbeleid voor alle scholen
onder de Stichting ACIS.
In het nieuwe jaar zal de directie van ACIS
gaan werken aan een strategisch beleidsplan
voor de nieuwe stichting. Het strategisch
beleidsplan (SBP) komt tot stand na een
sterkte/zwakte analyse voor de nieuwe
organisatie gemaakt te hebben. In het SBP
worden de belangrijkste beleidsvoornemens
van de stichting opgenomen. Gedacht moet

worden aan:
• het personeelsbeleid (aannamebeleid, ontslagbeleid, scholing, taak-, functie en beloningsdifferentiatie);
• profilering van de stichting;
• huisvestingsbeleid (welke gebouwen hebben
we en waar moeten aanpassingen/onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden?);
• financieel beleid;
• een communicatieplan.
Het strategisch beleidsplan zal worden
besproken met de schooldirecteuren, de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
en met het bestuur. Na instemming door alle
gremia zal het plan op de middellange termijn
richting geven aan de nieuwe organisatie.
Samen geven wij inhoud aan de slogan:

ACIS, de beste basis!

Even voorstellen, het bestuur:
Het centraal management heeft zich in de eerste ACIS Actueel aan u voorgesteld.
De bestuursleden van de Stichting ACIS stellen zich hierna aan u voor:
Wout van Steenis, (voorzitter, externe vertegenwoordiging en vertegenwoordiging naar de organisatie)
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Wout van Steenis was tot 1 augustus 2003 bovenschools manager van het openbaar
basisonderwijs in de gemeente Binnenmaas. Op dat moment eindigde een onderwijsloopbaan die begon in juni 1953 met het onderwijzerschap aan een openbare lagere
school in Dordrecht.Verder was hij nog leraar Frans, leraar pedagogiek en onderwijskunde, adjunct directeur van de PABO Dordrecht van de Hogeschool Rotterdam,
bestuurder van de onderwijsvakbond ABOP en beleidsmedewerker onderwijs bij de
gemeente Dordrecht.
Hij publiceerde regelmatig in onderwijsvakbladen en hij was lange tijd politiek actief in
de Partij van de Arbeid. Hij is getrouwd met Chandra Nandoe, lerares basisonderwijs in Dordrecht.
Samen hebben ze twee dochters, waar ze bijzonder trots op zijn, maar waar ze zich bijwijlen toch ook
nog zorgen over maken. Uit een eerder huwelijk heeft Wout nog een zoon en twee dochters, die ook
goed terechtgekomen zijn en die nog altijd intrinsiek deel uitmaken van het familieleven, waarvan
Chandra de spil is. Er zijn bovendien vier zeer geslaagde kleinkinderen.
Wout is primair geïnteresseerd in mensen. In het basisonderwijs onderscheidt hij, in onbetwistbare volg-

orde van belangrijkheid, de volgende participanten: De leerling (met diens ouders), de leraar, de schoolleider, de bovenschools manager, de bestuurder, de overheid. Hij ziet de afzonderlijke school als een
historisch gegeven en als de centrale werkeenheid met een hoge mate van autonomie binnen de
.
Mieke de Haan (vice-voorzitter, onderwijs en kwaliteitszorg)
Mieke de Haan is 53 jaar en woont in Papendrecht. In de tijd dat iedereen nog aan de
TV gekluisterd zat als Kees Verkerk zijn rondjes reed, woonde zij met haar ouders in
Puttershoek, tegenover de toenmalige ijsbaan.
Mieke heeft altijd in het onderwijs gewerkt, in zeer verschillende situaties. In het lager
onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs en het volwassenenonderwijs.Als docent, coördinator of als directeur. De laatste jaren is zij als zelfstandig adviseur aan de werk, ook in het onderwijs. In het voortgezet onderwijs en in het
beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, die bijeen zijn gebracht in een ROC
(Regionaal Opleidingen Centrum) heeft zij de schaalvergroting van dichtbij meegemaakt.
Toen zij las dat er bestuursleden gezocht werden voor ACIS heeft zij daarop gereageerd, omdat zij vanuit haar kennis en ervaring een bijdrage wil leveren aan de schaalvergroting in het Openbaar Onderwijs
in de Hoekse Waard.
Robert Glerum (secretaris, personeel)
Robert Glerum, 45 jaar, was als ouder al betrokken bij de verzelfstandiging van het
openbaar basisonderwijs in de Hoeksche Waard. Vanuit de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) Korendijk zat hij in het platform medezeggenschap
Hoeksche Waard. Later werd dit de GMR Hoeksche Waard in oprichting. In zijn werk
heeft Robert ook met het onderwijs te maken.Als beleidsadviseur werkt hij bij de
Dienst Stedelijk Onderwijs van de gemeente Rotterdam. Hij is daar verantwoordelijk
voor de contacten met schoolbegeleidingsdiensten en andere onderwijsondersteunende
instellingen. Hiervoor werkte Robert bij Arbeidsvoorziening.Als scholingsdeskundige
kocht hij opleidingen in en als beleidsmedewerker gaf hij mede vorm aan het scholingsbeleid voor werkzoekenden. Naast een onderwijzersakte heeft hij ook een doctoraaldiploma onderwijskunde.
Na de officiële start van het bestuur zal Robert de secretaris van het bestuur zijn. Robert:“In mijn werk
heb ik onder andere met schoolbesturen te maken. Door in het bestuur van ACIS zitting te nemen, kom
ik nu ook aan de andere kant van de tafel te zitten. Ervaringen uit mijn werk neem ik mee naar mijn
bestuursfunctie, maar ook omgekeerd.”
Robert heeft twee kinderen; beiden inmiddels al op het voortgezet onderwijs. Zijn vrouw werkt in het
basisonderwijs.
Melanie de Koning (bestuurslid communicatie)
Melanie de Koning – Riekwel is getrouwd en trotse moeder van 3 heerlijke kinderen
van 5 jaar, 3 jaar en 4 maanden oud. Zij is geboren in Rotterdam en vanaf 1998
woonachtig in Oud-Beijerland.
Sinds vier jaar verzorgt zij de profilering en marketing van het openbaar basisonderwijs
Rotterdam en daarvoor gaf zij les op een openbare Montessorischool in Rotterdam
Feijenoord.
Kiezen voor openbaar onderwijs is voor haar dan ook een bewuste keuze.Als werknemer, als ouder (onze oudste zit op o.b.s. de Tandem, Oud-Beijerland) en als bestuurslid. Het samenwerken van alle openbare basisscholen in de Hoeksche Waard ziet zij als een geweldige
kans tot krachtenbundeling en uitwisseling van talenten, ideeën, kwaliteiten en visies op goed onderwijs.
Zo hebben alle scholen van ACIS een openbare identiteit en zijn daarin één, en ter gelijkertijd zijn de
scholen verschillend van elkaar met eigen unieke accenten in het onderwijs. Die veelzijdigheid hoort,
naar haar mening, bij het openbaar onderwijs. Elke ouder kan zo voor zijn kind binnen het openbaar
onderwijs de school van zijn voorkeur vinden.
Goed openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard, kwaliteit voor leerlingen, leerkrachten en ouders,
open, transparant en betrokken. Daar wil zij als bestuurslid graag aan mee werken. U ook ?
Henk Witte (penningmeester, financiën en facilitair)
Henk Witte is 52 jaar en woonachtig in ´s-Gravendeel. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen. Zijn beide zonen hebben het basisonderwijs gevolgd op de openbare basisschool
de Schelf. Zijn dochter zit daar nog steeds op school.
Vanuit de medezeggenschapsraad van de Schelf is hij betrokken geraakt bij het project
Samen Scholen van waaruit per 1 januari a.s.ACIS zal ontstaan.Tijdens het project is hij
tot de conclusie gekomen dat met deze fusie een belangrijke stap wordt gezet om ook
in de toekomst goed openbaar onderwijs in de Hoekse Waard te waarborgen.
Hier wil hij graag zijn bijdrage aan leveren. Binnen het bestuur zijn zijn aandachtsgebieden financiën en facilitair.
Zelf is hij werkzaam als Human Development officer bij FUJI, de grootste industriële onderneming in
Tilburg, een procestechnisch bedrijf waar fotorolletjes, fotopapier en offsetplaten worden geproduceerd.
In deze functie houdt hij zich o.a. bezig met het beroepsonderwijs in de procestechniek.
In zijn vrije tijd volgt hij teken- en schilderlessen en zingt hij in het shantykoor “de Hoekse Waard”.
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ACIS Accenten... van de algemeen directeur
• De directeuren kennen de belangrijkste
administratieve en communicatieve veranderingen per 1 januari.
• Er is gewerkt aan een ACIS-basisscholengids die in januari zal verschijnen. Deze gids
bevat informatie en foto’s van alle ACISscholen en is daarmee het stoffelijk bewijs
van de gezamenlijkheid in de Hoeksche
Waard.
• Etc, etc
Het leuke van het bouwen aan een nieuwe
organisatie is, dat je snel resultaat ziet.
We zijn echt een stuk verder dan in oktober,
toen de eerste ACIS Actueel werd
uitgegeven. Ik kan het niet nalaten een aantal
resultaten te noemen:
• Met alle gemeenten is overleg gevoerd
over de overdracht van de schoolgebouwen
• Voor alle schoolgebouwen worden
inmiddels door een gespecialiseerd bedrijf
meerjaren-onderhoudsplannen gemaakt
• Er is een Arbocontract afgesloten voor al
het onderwijspersoneel bij de Arbo-Unie
Hoogvliet
• De formatieplannen 2004-2005 voor de
scholen zijn gemaakt

Nog niet in de lijst van activiteiten genoemd
zijn de schoolbezoeken die Gerbert
Denneboom (de adjunt algemeen directeur)
en ondergetekende hebben afgelegd.
De volgende scholen werden, vaak op
uitnodiging van de school, bezocht:
Korendijk

- De Gouwaert,
’t Kraaienest,
Onder de Wieken
Oud Beijerland - De Albert Schweizerschool,
De Zevensprong
Binnenmaas
- Het Anker,
De Pijler,
De Boomgaard
Strijen
- De Patrijspoort,
De Striene

• Het ACIS kantoor is bijna volledig
ingericht, er is verbouwd, telefoon, fax en
een netwerk aangelegd

Opvallend waren: de rust in de scholen, de
plezierige sfeer en de verzorgde gebouwen.
En dit was nog maar het begin…
Er volgen nog 14 scholen!!!

• De medewerkers voor de ondersteuningsunit zijn geselecteerd en aangesteld

L.J. van Heeren
Algemeen directeur

Prettige kerstdagen en voor 2004 een goede basis
Namens alle medewerkers van de stichting ACIS.

U I T N O D I G I N G
U komt toch ook naar de nieuwjaarsreceptie van
ACIS in ons kantoor?
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Vrijdag 9 januari a.s. van 13.30 - 15.00 uur voor ouders en
van 16.00 - 19.00 uur voor medewerkers en overige genodigden.

