03-01-10

voorjaarsvakantie

zaterdag

20-02-10

t/m zondag

28-02-10

paasvakantie

vrijdag

02-04-10

t/m maandag

05-04-10

mei/hemelvaartsvakantie vrijdag

30-04-10

t/m zondag

16-05-10

pinkstervakantie

zaterdag

22-05-10

t/m maandag

24-05-10

zomervakantie

zaterdag

03-07-10

t/m zondag

15-08-10

Vakantierooster 2010-2011
herfstvakantie

zaterdag

16-10-10

t/m zondag

24-10-10

kerstvakantie

zaterdag

25-12-10

t/m zondag

09-01-11

voorjaarsvakantie

zaterdag

26-02-11

t/m zondag

06-03-11

paas/meivakantie

vrijdag

22-04-11

t/m zondag

08-05-11

hemelvaartsvakantie

donderdag

02-06-11

t/m zondag

05-06-11

pinkstervakantie

zaterdag

11-06-11

t/m maandag

13-06-11

zomervakantie

zaterdag

02-07-11

t/m zondag

14-08-11

Stichting Acis wens u prettige feestdagen toe.

t/m zondag

T 078-629 59 99

19-12-09

F 078-629 59 98

zaterdag

E info@acishw.nl

kerstvakantie

www.acishw.nl

Vakantierooster 2009-2010

www.wsns-hw.nl

HOEKSCHE WAARD: De schoolvakanties voor het jaar 2010-2011 zijn vastgesteld. De kerstvakantie 2010/2011 wijkt in onze regio af van het door
het Ministerie van Onderwijs gegeven advies. Wij verzoeken u hier goed
nota van te nemen. Tevens treft u de resterende vakanties aan voor het
huidige schooljaar. Makkelijk wanneer u in de komende tijd uw zomervakantie gaat boeken.
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Wens in vervulling:

Peuterspeelzaal
terug in Sas
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Vakantierooster

Stichting Acis
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard

Biezenvijver 5

De naschoolse activiteiten bieden een verrijkingsaanbod, bestaande uit 18 activiteiten
waarmee kinderen normaal gesproken niet zo snel in aanraking komen, zoals de workshops ‘ Capoeira’ (Braziliaanse vechtsport), ‘Rappen’ en een expeditie met de boswachter
in de APL polder.
Wethouder Janssen: ,,Na afloop wordt goed geëvalueerd, zodat de leerpunten bij de volgende projectperiode, na de kerstvakantie, kunnen worden meegenomen.’’

3297 GK Puttershoek

Binnen de Brede School Strijen werken verschillende organisaties samen, zoals de openbare en christelijke basisscholen, de bibliotheek, peuterspeelzaal Olleke Bolleke, Stichting
Samenlevingsopbouw Strijen en het Jongerenwerk. De gemeente Strijen heeft de regierol.

Acis actueel 3/09

STRIJEN: Sinds het begin van dit schooljaar brengt de gemeente Strijen de
verlengde schooldag, als onderdeel van het brede schoolconcept, in praktijk.
Maar liefst 260 kinderen (30%), in leeftijd varierend van 4 tot 13 jaar, schreven
zich in voor het aanbod .

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

Ontwerp © Theun Okkerse
2005 c/o Beeldrecht
Amsterdam
Druk Morks Dordrecht

Strijense jeugd
actief na schooltijd

S

TRIJENSAS: In september ging een lang gekoesterde wens in vervulling:
Strijensas heeft weer een eigen peuterspeelzaal. De peuters hebben een
eigen lokaal in het nieuwe gebouw van de OBS De Hoostoof. De Strijense
peuterspeelzaal Olleke Bolleke is verantwoordelijk voor het pedagogisch beleidsplan en voor het personeel van de peuterafdeling. Hierdoor is er inhoudelijk geen verschil met de vestiging van Olleke Bolleke in De Meerwaarde te
Strijen.
Hooistoof-directeur Don Kloosterman is in zijn sas met ‘zijn’ peuterspeelzaal. Nadat
Olleke Bolleke jaren geleden uit Strijensas vertrok omdat het Verenigingsgebouw niet
meer aan de eisen voldeed, heeft hij strijd geleverd om de peuters terug te halen
naar Sas. Met succes, naar nu blijkt. De terugkeer van de peuterspeelzaal is niet
alleen van belang voor de ouders en de school, maar even belangrijk voor de vitaliteit van Strijensas. Ook Agda Westdijk, coördinator van de Strijense peuterspeelzalen, is blij met haar nieuwe locatie, die twee ochtenden per week is geopend. “Op
de eerste ochtend waren er twee peuters, maar inmiddels zijn het er al vijf.
Belangstellende ouders kunnen met hun peuter natuurlijk altijd een kijkje
komen nemen op De Hooistoof.”
Peuterjuf Nausicaa Stoffels laat haar peuters regelmatig samenwerken met
de kinderen uit de kleutergroep van De Hooistoof. Zo leren ze van elkaar.
Niet alleen op het gebied van de zelfredzaamheid, maar ook de taalontwikkeling. En de Sasse peuters? Die zijn al helemaal gewend.

Openbaar onderwijs:

43%

Ruim drieënveertig procent!

HOEKSCHE WAARD: Voor het vijfde opeenvolgende jaar groeide het leerlingenaantal van de Acis scholen. Het marktaandeel steeg naar 43,2%. Het
aantal kinderen in de basisschoolleeftijd daalt licht in de Hoeksche Waard.
Dat zijn de belangrijkste conclusies op basis van de meest recente landelijke teldatum (1 oktober jl.).

Lees verder op pagina 2 

Acis verhuisd!

Vervolg van pagina 1 

Luc van Heeren, algemeen directeur van Acis, is
blij met de gestage groei van zijn stichting. “Het
openbaar onderwijs ontwikkelt zich krachtig op
ons eiland. Onze medewerkers professionaliseren
zich, directeuren profileren hun school, leerkrachten
werken aan goede leeropbrengsten van de kinderen
en er is geïnvesteerd in betere schoolgebouwen en
samenwerking met kinderopvang en peuterspeelza-

Nieuw personeel:
Leerlingengroei leidt tot uitbreiding van het aantal
medewerkers. Op de eerste schooldag stonden er
maar liefst 20 nieuwe, enthousiaste leerkrachten
voor de klas. Zij kwamen op uitnodiging van Acis op
14 oktober bijeen om kennis met elkaar en de medewerkers van het bestuurskantoor te maken, maar
kregen ook informatie over het personeelsbeleid
en de begeleiding van startende leerkrachten bij de
stichting. Tussendoor was er even tijd voor een foto.

Leerlingenaantallen in de HW per denominatie :
2005

2006

2007

2008

2009

openbaar

3502

3520

3566

3599

3670

christelijk

3595

3575

3547

3490

3396

reformatorisch

1216

1163

1180

1141

1123

katholiek

228

235

237

236

231

vrije school
Totaal

109

102

99

74

73

8650

8595

8629

8540

8493

Acis verhuisd

P

UTTERSHOEK: Eind oktober heeft Acis het
kantoor in Mijnsheerenland verruild voor een
nieuw onderkomen aan de Biezenvijver 5 te
Puttershoek. “De verhuizing kwam op een goed
moment. We waren het oude pand ontgroeid”, aldus
Gerbert Denneboom, adjunct algemeen directeur
van Acis.

voor de Biezenvijver in Puttershoek, verwacht hij dat dit
voor langere tijd zal zijn. Vanuit het nieuwe bestuurskantoor kan Acis nog beter invulling geven aan de maatschappelijke opdracht. Na het knippen van het lint werden de
glazen geheven en konden de belangstellenden het Acis
–huis in al zijn glorie bewonderen.

“In het nieuwe kantoor hebben we behalve goede werkplekken ook de beschikking over een instructielokaal
voor de medewerkers van de scholen. Vergaderingen en
trainingen van intern begeleiders, directeuren, ICTers, enzovoort kunnen nu allemaal plaatsvinden in het
eigen gebouw, dat we voortaan beter ‘Acis-huis’ kunnen noemen. Het is immers de thuishaven voor al onze
medewerkers”.
						
In
het Acis-huis zijn tevens de Centrale Dienst van het Samenwerkingsverband Hoeksche Waard en het kantoor
van de Stichting Kinderopvang Hoeksche Waard Oost
gevestigd. Al met al een mooie combinatie van voorzieningen. “Hier scheppen we de voorwaarden voor
goed onderwijs op de scholen”, aldus Denneboom.
Opening							
				
Op 3 december jl. werd het Acis-huis officieel geopend
door voorzitter Wout van Steenis. In zijn toespraak gaf
hij aan dat het bestuur en de algemeen directeur niet
over een nacht ijs zijn gegaan in hun zoektocht naar
een nieuw bestuurskantoor. Nu de keuze is gemaakt

Compacten en verrijken op alle Acis-scholen
Nieuwbouw Vlashoek en Boomgaard dichterbij
BINNENMAAS: Het College van Burgemeester en Wethouders is in goed overleg met de maatschappelijke partners tot een locatiekeuze gekomen voor de nieuwe brede scholen in Westmaas en
Mijnsheerenland. De nieuwe brede school Westmaas komt op de huidige schoollocatie. In Mijnsheerenland komen de scholen, BSO en peuterspeelzaal in het dorpshart, achter de supermarkt. De
gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen.
Maatschappelijke partners zijn
behalve de schoolbesturen Acis en
De Waard, de woningstichting De
Maashoek en zorginstelling Trivalent. Alle betrokken partijen zijn
het erover eens dat een nieuwe
brede school in het dorpshart van
Mijnsheerenland een belangrijke
impuls geeft aan de vitaliteit van
het hele dorp. Voordeel voor de
scholen is, dat naast de nieuwe
onderwijsaccommodatie een
sporthal met sportvelden kan

worden gerealiseerd. De schoolbesturen hebben wel een voorbehoud gemaakt: Het dorpshart is
alleen een geschikte plek wanneer
de locatie goed en veilig wordt
ontsloten en voldoende ruimte en
rust biedt voor de kinderen. Ook
mag er geen verdere vertraging
meer optreden.

leen is dit een goed bereikbare
en centrale plek. Het terrein ligt
ook tegenover het gebouw van de
buitenschoolse opvang. Bovendien
is de grond in eigendom van de
gemeente, zodat de nieuwbouw
hier het snelst kan worden gerealiseerd. Nadeel is, dat de scholen
tijdelijk elders in Westmaas in
een noodgebouw moeten worden
ondergebracht. Acis hoopt de
nieuwe accommodaties over 4 jaar
in gebruik te kunnen nemen.

nieuwbouw
In Westmaas moet de nieuwe
brede school op hde huidige
schoollocatie verrijzen. Niet al-

HOEKSCHE WAARD: De komende drie jaar wordt er Acisbreed geïnvesteerd in de
begaafde leerling. Op de Leonardoafdeling van Het Pluspunt krijgen de leerlingen geheel op hun capaciteiten aangepast onderwijs. Maar natuurlijk gaan niet
alle hoogbegaafde kinderen daar naartoe. Zolang de reguliere basisschool de
kinderen voldoende aan hun trekken kan laten komen, is het ook voor ouders
meestal geen vraag naar welke school hun kinderen gaan. De voorkeur ligt
meestal bij de school in de buurt.
Het is goed mogelijk om begaafde leerlingen gedurende een aantal jaren op de basisschool de begeleiding te
geven die ze nodig hebben. Door te compacten en te verrijken, te verbreden en te verdiepen, maar soms ook
door te versnellen, komen de meeste begaafde leerlingen goed door de onder- en middenbouw heen. En ook de
bovenbouw hoeft lang niet altijd problemen te geven, zo lang er maar voldoende uitdaging wordt geboden.
‘Beleid naar praktijk’
De cursus ‘Beleid naar praktijk’ van bureau Slimpuls, waar in de komende twee jaar al onze medewerkers aan
deelnemen, bereidt de scholen op die taak voor. De titel geeft meteen weer wat de bedoeling is: de school
maakt begaafdheidsbeleid, maar wel nadat al in de praktijk is ervaren hoe en wat. Beleid schrijven wordt dus
pas aan het eind van de cursus gedaan, nadat de school eerst heeft uitgeprobeerd of en hoe een en ander moet
worden aangepast.
Momenteel volgen de teams van Het Driespan, De Tandem en De Klinker de cursus. Heel verschillende scholen
met ieder dan ook een eigen invulling van deze professionalisering.
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len. Uit de tevredenheidpeiling, die wij hebben uitgevoerd, bleek dat de tevredenheid van onze ouders
en kinderen is toegenomen. Zij zorgen voor mondop-mond reclame en daar hebben we onze groei aan
te danken”.
De Klinker (Oud-Beijerland), Het Driespan (Puttershoek) en Het Pluspunt (Oud-Beijerland) groeiden het
hardst in 2009, maar ook De Meerwaarde (Strijen),
Het Kraaienest (Piershil) en De Tandem (Oud-Beijerland) deden het goed.
“We zijn erg blij met het resulaat en danken de ouders voor het in onze scholen gestelde vertrouwen”,
aldus Van Heeren.

De Boomgaard in de plus

M

IJNSHEERENLAND: Op de Boomgaard is in
september een plusklas van start gegaan. De
geselecteerde leerlingen uit de groepen 6, 7
en 8 die behoefte hebben aan extra uitdaging, komen
één keer per week bij juffrouw Eveline Rooimans
in de plusklas bijeen. De ouders en leerlingen zijn
enthousiast.

Zodra de plusklas drie maanden draaide heeft De Boomgaard
een tevredenheidpeiling gehouden onder de leerlingen. De
reacties zijn positief:
• Je hebt hier veel meer mogelijkheden dan in de klas.
• Hier moet je echt nadenken, dit is een uitdaging.
• Jammer dat de plusklas er nu pas is, we gaan bijna van
school af.
• In de plusklas ga je serieus hard werken.
• De aparte materialen zijn erg interessant en leuk.
• W
 e gaan ook lesgeven aan kinderen in lagere klassen,
erg leuk.
• We mogen in de klas vooruitwerken met rekenen
• B
 ij taal en spelling hoeven we alleen nog de extra ’s
te doen.
In de nabije toekomst zal De Boomgaard ook een plusklas
in de middenbouw gaan starten. Deze groep wordt begeleid
door Sandra Kaptein, de leerkracht van groep 6. Ze wordt
tevens coördinatrice van de plusklassen.
“De school heeft ook hobbels moeten nemen”, zegt directeur
Gerard Hofsté. “Aanschaf van materialen, begeleiding voor
deze klas, het moet allemaal uit bestaande budgetten en formatie komen. Toch was dat voor ons geen reden om het dan
maar niet te doen. “De Boomgaard gaat voor kwaliteit
en dit is een onderdeel ervan”.
N.B. De Plusklas is bedoeld voor kinderen voor wie de
gewone basisschoolleerstof te weinig uitdaging biedt
en voor wie de Leonardoschool een stap te ver is. De
Boomgaard is de eerste school met een plusklas. In de
komende tijd zullen enkele andere Acisscholen volgen.

O

UD-BEIJERLAND: Op 25 augustus
was het feest op Het Pluspunt, want
de nieuwe Leonardo-afdeling voor
hoogbegaafde kinderen werd geopend.
Grondlegger Jan Hendrickx van de Leonardo stichting was speciaal naar Oud-Beijerland gekomen om de openingshandeling
samen met de kinderen te verrichten.
Rond 9.00 uur verzamelden de kinderen en
leerkrachten zich op het schoolplein. Directeur
Cees Bosmans verwelkomde in het bijzonder de
nieuwe kinderen en ouders op zijn school, die
een pluspunt wil zijn voor alle unieke kinderen
in de Hoeksche Waard. Jan Hendrickx legde uit,
dat de Leonardoschool zijn naam dankt aan
Leonardo da Vinci, een man met vele talenten,
die hij op geheel eigen wijze ontwikkelde. Op
de Leonardoschool wordt de basisschoolleerstof
compact aangeboden. Daarnaast is er een extra
breed onderwijsaanbod dat kinderen stimuleert
al hun talenten tot ontwikkeling te brengen.

De Takkenbosse,
Bastion in
Numansdorp
NUMANSDORP: Ridders, troubadours en
schone jonkvrouwen bepaalden op 29 september het beeld op het plein van de OBS
De Takkenbosse. Daar was ook aanleiding
voor, want de nieuwe BSO-vleugel werd officieel geopend.
Directeur Sylvia Schel, van de Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC), gaf in haar speech
aan dat er een goede samenwerking is ontstaan
met Stichting Acis, dat de BSO locatie financierde, en met Takkenbosse directeur Andrea ter
Riet, die een cheque ter waarde van € 200,00 in
ontvangst mocht nemen voor de aanschaf van
buitenspelmateriaal.
De openingshandeling werd daarna verricht
door wethouder Peter de Regt van de gemeente
Cromstrijen. Nadat hij het naambord van de
nieuwe BSO had onthuld, bleek waarom de
kinderen in Middeleeuwse kledij waren uitgedost. De nieuwe BSO heet ‘Het Bastion’ en dat
was in de Middeleeuwen een onderdeel van een
vesting of fort. Terwijl de genodigden proostten
met kinderchampagne vermaakten de kinderen
zich op het ‘springkussenkasteel’.

Nadat Jan Hendrickx het nieuwe naambord en logo had
onthuld, bevrijdden de kinderen de duiven uit hun krappe
mandjes. Deze handeling was symbolisch: Ook de kinderen
van Het Pluspunt voelen zich bevrijd nu ze op hun school
zichzelf mogen zijn en in eigen tempo mogen ontwikkelen.
Niet voor niets bestaat het nieuwe logo van Het Pluspunt
uit drie ‘vrije vogels’.
Uniek
Het Pluspunt is de enige school voor speciaal basisonderwijs in Nederland met een Leonardo-afdeling. Alle andere
Leonardoscholen in ons land horen bij een gewone basisschool. Het keuze van Stichting Acis wordt door schoolbesturen uit het hele land met belangstelling gevolgd.
Vrijwel alle kinderen ontwikkelen zich goed op de gewone
basisschool. Zeker wanneer de basisschool inspeelt op
de verschillen die er tussen de leerlingen zijn. Er zijn ook
grenzen aan de zorgbreedte van de basisschool. Lukt het
de basisschool niet meer om een passend aanbod voor een
bepaalde leerling te realiseren, dan is Het Pluspunt vrijwel
altijd een goede optie. De groepen zijn er klein en het personeel is gespecialiseerd. 				

Acis Actueel 3/09 | 5

4 | Acis Actueel 3/09

De plusklas telt 20 leerlingen, die weer in drie groepjes
zijn verdeeld. De kinderen kunnen daardoor veel aandacht
krijgen. In de plusklas wordt extra leerstof aangeboden. Het
verrijkingsaanbod bestaat uit een veelheid van onderwerpen
en projecten. Terug in de eigen klas mogen de kinderen hier
aan verder werken.

Leonardoschool Hoeksche Waard geopend

Zevensprong-centrum:

Peuters over de Drempel
OUD-BEIJERLAND: De Zevensprong-Centrum mag zich
sinds kort officieel brede
school noemen. Niet alleen
heeft de school een continurooster en een aanbod van
naschoolse activiteiten, in het
gebouw is ook een buitenschoolse opvang gehuisvest
en een peuterspeelzaal.

De opening van de nieuwe locatie
van peuterspeelzaal “Het Drempeltje” werd op 13 november jl.
verricht door wethouder Leny
Gobel. Voordat zij het lint kon
doorknippen moest zij eerst
onder een rij bogen door lopen,
die in goede samenwerking door
de kinderen van Het Drempeltje
en De Zevensprong voor deze
gelegenheid waren versierd.
“Doordat Het Drempeltje en De
Zevensprong-Centrum nu in
hetzelfde gebouw zijn gehuisvest, ontstaat een intensievere

samenwerking die de kinderen
en ouders ten goede komt”, aldus
Yvette Vervoort, locatieleider van
De Zevensprong-Centrum. “De
peuterspeelzaal is nu ook gemakkelijker bereikbaar voor ouders
uit het centrum van Oud-Beijerland”. De nieuwe peuterspeelzaal
heeft twee groepen en
is zo populair, dat er
zelfs al een wachtlijst is ontstaan.
Mogelijk komt er
op korte termijn een
derde groep bij.

Leerlingen De Eendragt
kraken code schatkist

Inspirerend!

NUMANSDORP: Op 18 november organiseerde Acis zijn jaarlijkse studiedag. Ongeveer 350 leerkrachten en directeuren kwamen naar de sporthal in Numansdorp om zich te laten inspireren en
elkaar te ontmoeten. Behalve het eigen personeel waren er ook ruim 50 medewerkers van peuterspeelzalen en de Regionale Scholen Gemeenschap (RSG) naar de studiedag gekomen.
De ochtend begon met een zeer interessante lezing van Marcel van Herpen met als thema: ‘Duurzaam opvoeden en ontwikkelen’. Daarna konden de 400 aanwezigen deelnemen aan een van de 34 workshops, die in de
sporthal en het haastgelegen gebouw van de OBS De Dubbeldekker waren georganiseerd.
De middag startte met een lezing van professor Huub Savelkoul over de invloed van voeding op het gedrag van
peuters tot pubers. Opnieuw zeer interessant. Daarna was er een tweede ronde workshops. De studiedag werd
afgesloten met een gezellig samenzijn in de kantine van de sporthal.

Het eerste koffertje werd in 1988 gebruikt door toenmalig
minister van Financiën Onno Ruding om de miljoenennota
op microfiche aan te bieden. In 1999 gebruikte minister
Zalm een klein koffertje om de nota op Cd-roms aan te bieden. Twee unieke exemplaren die nu dus in het bezit zijn
van het museum.
De traditie van het koffertje begint in 1947. Op de derde
dinsdag van september vervoert de minister van Financiën
er de miljoenennota in, die vervolgens wordt aangeboden
aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het huidige koffertje, gemaakt van ivoorkleurig geitenleer en van binnen
bekleed met blauwe Thaise zijde, stamt uit 1964.
Na het overhandigen van de koffertjes volgde voor de leerlingen van De Eendragt een speurtocht door het museum
onder het motto: ´De minister trakteert´. Tot slot moest
de code van de schatkist door de Minister en de leerlingen
worden gekraakt.
Voor de kinderen
van De Eendragt
was het een spannende, leerzame
en leuke dag. Niet
elke dag wordt hun
hulp ingeroepen
door een bekende
Nederlander. Ze
hebben het er echter goed van af.

Nieuw project,

Rekenen met resultaat
HOEKSCHE WAARD: In de media is veel aandacht voor de rekenresultaten van basisschoolleerlingen. Daarbij wordt de indruk gewekt dat die
resultaten in de afgelopen jaren veel slechter zijn geworden. Laten we
daarover helder zijn: dat is niet het geval. Maar het zou natuurlijk geweldig zijn als de resultaten bij rekenen worden verhoogd. Dat past ook
bij de doelstellingen die de overheid in het kader van de doorlopende
leerlijnen aan scholen stelt.
Vier openbare basisscholen in de Hoeksche Waard nemen deel aan een rekenpilot van het Ministerie van Onderwijs en krijgen € 18.000,- extra subsidie. Het
gaat om de openbare scholen Het Anker (Heinenoord), Het Pluspunt (Oud-Beijer-

land), De Eendragt (Zuid-Beijerland) en De Pijler (Maasdam).
Door middel van de pilot, die drie jaar duurt, zal worden
aangetoond dat met behulp van de lesmethode ‘Iedereen
kan leren rekenen’ de rekenopbrengsten verder omhoog
gaan.
Bij de nieuwe rekenmethode draait het om concrete doelen
stellen, voldoende tijd aan rekenen besteden, goed uitleggen en rekenproblemen tijdig signaleren. De pilot brengt
niet alleen een verandering teweeg voor de leerlingen, ook
voor de leerkrachten verandert er veel. Zij worden bijgeschoold. Luc van Heeren, algemeen directeur van Stichting
Acis, vindt het opmerkelijk dat vier van zijn scholen in
aanmerking kwamen voor de subsidie: “Meestal mochten
de scholen in de grote steden zich verheugen op dergelijke
subsidies. Deze keer was het Ministerie gul voor ons”.

De nieuwe
directeur van
De Boemerang
De Boemerang heeft een nieuwe directeur. Een man met ervaring, hij
kent het dorp. Hij stelt zich hierna
aan u voor:
MOOKHOEK: Mijn naam is
Peter van Pelt. Met ingang van
1 augustus ben ik werkzaam
als directeur van de openbare
basisschool De Boemerang.
Ik ben 53 jaar en woon samen
met mijn vrouw, Marja en mijn
twee zonen van 15 en 18 jaar
in Strijen. In 1979 startte ik als
leerkracht op een openbare Jenaplanschool in Rotterdam. Sinds
1994 ben ik werkzaam geweest
als directeur van de openbare
Jenaplanschool De Krullevaar
en de laatste jaren als directeur
van de openbare basisschool De
Veenvlinder in Spijkenisse.
De school moet in mijn visie het
maximale uit de kinderen halen in
een goed en veilig schoolklimaat.
Daarnaast moeten de kinderen
leren om te gaan met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Mijn ervaring in het Jenaplanonderwijs kan ik goed gebruiken bij
de ontwikkeling van De Boemerang tot Daltonschool.
Ik zal mij in de komende jaren
inzetten voor de kinderen en de
school en hoop in goede samenwerking met het team, de kinderen, ouders en verzorgers op een
fantastische tijd in Mookhoek.
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Inspirerende studiedag medewerkers Acis

ZUID-BEIJERLAND: Begin september reisden de
leerlingen van groep 8 van de OBS De Eendragt naar
Rotterdam om daar minister Bos een handje helpen
bij het kraken van de code van ´s Rijks schatkist.
Dat gebeurde nadat Wouter Bos twee koffertjes van
de miljoenennota in het bijzijn van de kinderen van
De Eendragt had aangeboden aan de directeur van
het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam.

Even voorstellen:

