In december 2006 leek het er even
op, dat De Boomgaard niet meer
mee zou doen in de nieuwe brede
school. Juist op dat moment kwam
er een nieuwe gemeenteraad en een
nieuw College. Het vertrekkende
College besloot verdere planvorming
over te laten aan de nieuwe “ploeg”.
In 2007 zal de ontwikkeling van
een multifunctioneel complex in
Mijnsheerenland de gemoederen
nog wel bezig houden.

Met ingang van 1
maart a.s. is mevrouw
Nieuwenhuis de nieuwe
directeur van Het
Anker in Heinenoord.
Mineke Nieuwenhuis
werkt al enkele jaren
op Het Anker als
intern begeleider en
plaatsvervangend
directeur. Op dezelfde
datum krijgt ook o.b.s.
De Boemerang in
Mookhoek een nieuwe
directeur in de persoon
van de heer Groeneveld
uit ‘s-Gravendeel.
Martijn Groeneveld is
thans locatieleider van
een basisschool in H.I.Ambacht. De huidige
directeuren, de heren
Weeda (Boemerang)
en Hoogland (Anker)
nemens wegens hun
leeftijd afscheid van
hun school na een
jarenlang dienstverband. Vanzelfsprekend
zal daar de komend tijd
veel aandacht voor zijn.
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arenlang waren de inwoners van Poortwijk, Oud-Beijerland, aangewezen
op basisscholen buiten de eigen wijk. Acis brengt daar nu verandering in.
Binnenkort verrijst in het centrum van de wijk een nieuwe school op de
hoek Stravinskypad/ Elgarstraat.

De voorbereidingen verliepen niet zonder problemen, aldus Luc van Heeren, algemeen directeur
van Stichting Acis. In het jaar 2000 heeft de gemeente het besluit genomen dat er in Poortwijk
geen school zou komen. Er waren toen teveel
scholen in Oud-Beijerland en er moesten gebouwen worden gesloten. Indertijd vond men het
niet logisch tegelijkertijd weer nieuwe onderwijsaccommodaties in Poortwijk te gaan realiseren.
In 2005 plaatste Acis het onderwijsaanbod in
Poortwijk weer op de politieke agenda. Er waren
veel gesprekken met de gemeente en de andere
schoolbesturen voor nodig om het besluit van
destijds te herzien.
o.b.s. De Klinker

“Uiteindelijk zijn we er met elkaar goed uitgekomen”, vindt Van Heeren: Hij is er van overtuigd
dat de behoefte aan openbaar basisonderwijs
groot zal zijn. Dat blijkt wel uit het grote aantal
mailtjes en telefoontjes nadat de komst van de
nieuwe school bekend werd.
In maart a.s. verwacht Acis dat een semi-permanent gebouw zal worden opgeleverd. “Het wordt
beslist geen veredelde bouwkeet. Daarvan komen er over enkele jaren al genoeg als Poortwijk
III wordt gerealiseerd”, vindt Van Heeren.
“In de komende jaren gaan we de populariteit
van het openbaar onderwijs in de wijk ervaren.
Hier zal ook de omvang van het permanente
schoolgebouw van afhangen dat over vijf jaar zal
worden gebouwd”.
Van Heeren is er optimistisch over: “Er zijn veel

Acis actueel 1/07 | 1

Acis actueel 1/07

liefst 400 vierkante meter minder
vloeroppervlak dan de minimale
norm en zo veel mogelijk ruimte met
elkaar moesten delen.

T 0186 - 60 58 00

F 0186 - 60 58 20

E info@acishw.nl

Toch is het nog lang niet zeker

Stichting ACIS
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard

D

e gemeente Binnenmaas
wil een multifunctioneel
gebouw, ook wel brede
school genoemd, realiseren in
Mijnsheerenland. Hier moeten
twee scholen, buitenschoolse
opvang, peuteropvang, een
gymzaal en mogelijk een
bibliotheek in komen.

website: www.acishw.nl

Een brede school in
Mijnsheerenland?

dat de openbare basisschool De
Boomgaard mee verhuist.
Vorig jaar zijn er veel gesprekken
gevoerd tussen de gemeente,
Stichting Acis en de directie van De
Boomgaard. Ons standpunt was
duidelijk: Het huidige gebouw van
De Boomgaard is een plezierige
omgeving voor kinderen, ouders en
personeel. Wij zien de meerwaarde
van de brede school, maar willen
alleen verhuizen als we er met
elkaar op vooruit gaan. Het
standpunt van Acis botste met de
visie van coördinerend wethouder
Barth. Deze vond dat de twee
scholen het moesten dan met maar

Wilhelminastraat 6a

Eigen website
Het eerste onderdeel van dit schooljaar was

Acis start een nieuwe school
in Poortwijk

Twee nieuwe
directeuren

www.wsns-hw.nl

Tijdens de twee extra lessen leren de kinderen allerlei leuke en leerzame dingen op
de computer. De onderwerpen die aan bod
komen zijn:
- een website maken in HTML
- een computerspel programmeren met Gamemaker
- een animatie maken met Flash
- fotobewerking
- Word
- Powerpoint
- het bouwen en programmeren van een Lego
robot
Ook is er voor de ICT-leerlingen een excursie
gepland naar Living Tomorrow in Amsterdam,
waar goed de invloed van de computer op het
huis van de toekomst is te zien.

Eerste succes(je)
Het eerste echte succesje van “ICT in de
Brugklas” is al verwezenlijkt. Een groepje
van zeven “ICT in de Brugklas”-leerlingen
(de NanoWuppen) heeft meegedaan met de
regionale ﬁnale van de First Lego League.
Dit is een wedstrijd die over de hele wereld
plaats vindt. Dit jaar stond de wedstrijd in het
teken van de nanotechnologie. De leerlingen
moesten de zelfgebouwde Lego robot zo programmeren dat deze allerlei missies succesvol
uitvoert. Naast de wedstrijden met de robot
moest het team ook een oplossing bedenken
voor een “nanotechnologisch” probleem. Deze
oplossing moest voor een commissie op een
leuke en originele manier gepresenteerd worden. De NanoWuppen van de RSG behaalden
de eerste prijs bij dit onderzoeksproject. De
jury was erg onder de indruk van de presentatie, met name van de website en het computerspel die de oplossing op een leuke manier
verduidelijkte. Met het computerspel moet de
speler zelf het nanotechnologisch probleem
oplossen!
De NanoWuppen eindigden als derde in het
algemeen klassement wat recht geeft op deelname aan de Benelux ﬁnale op 27 januari in
Delft. Wie weet dringen ze ook nog door naar
de Europese ﬁnale!

3271 BZ Mijnsheerenland

RSG gestart met “ICT in de Brugklas”
Dit schooljaar is de RSG Hoeksche Waard
gestart met een nieuw initiatief: “ICT in
de Brugklas”. Iedere brugklasleerling kan
kiezen voor twee uur extra computerles per
week. De lessen zijn voor leerlingen van alle
niveaus, van LWOO tot VWO+. Dit eerste jaar
hebben zich zoveel leerlingen voor “ICT in de
Brugklas” aangemeld dat er maar liefst vijf
groepen gevormd konden worden.

Vervolgens zijn ze in staat een eigen spel te
bedenken en vervolgens te programmeren.
Deze spellen bevatten meerdere levels en allerlei gevaren en bonussen.

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

A

cis heeft nauwe contacten met het openbaar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard: De Regionale Scholengemeenschap (RSG) in Oud-Beijerland. De meeste
leerlingen van onze scholen gaan na groep 8
naar deze school. Wij streven ernaar de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs voor onze leerlingen zo klein mogelijk te
maken.
Op onze basisscholen komen de leerlingen
geregeld in aanraking met de computer. Maar,
hoe gaat dat op de RSG?

het maken van een eigen website zonder
gebruik te maken van hulpprogramma’s. De
website moest door de leerlingen helemaal in
HTML-code worden geschreven.
Na dit onderwerp zijn de leerlingen heel
enthousiast met Gamemaker aan de slag gegaan. Gamemaker is een programma geschreven door professor Overmans, hoogleraar
Informatica aan de Universiteit te Utrecht.
Met Gamemaker kan je je eigen computerspel
programmeren. Tijdens de lessen hebben
de leerlingen eerst een eenvoudig spel leren
maken.
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ICT in de brugklas

jonge kinderen in de wijk. We komen met
een goed, modern onderwijsconcept en uitstekend personeel. Ik denk dat veel ouders
hier op hebben gewacht. De school krijgt
een klinkende naam: o.b.s. De Klinker”

Informatie avond
Poortwijk
Op maandag 29 januari a.s. organiseert Acis een informatieavond voor
belangstellenden in het gebouw
van kinderopvang Intermezzo, Von
Weberhof 1in Poortwijk. De nieuwe
directeur en plaatsvervangend directeur van De Klinker zullen zich dan
voorstellen en het onderwijsconcept
van de nieuwe school toelichten.
Medewerkers van Intermezzo zullen
u informeren over de mogelijkheden
van voor- en naschoolse opvang.
We verwachten vooral ouders van
kleuters die nog op zoek zijn naar
een goede school, maar ouders van
oudere kinderen zijn ook welkom.
De Klinker zal meteen een compleet
onderwijsaanbod hebben voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Het
is echter nog de vraag met hoeveel
groepen de school van start zal gaan.
Dat hangt van het aantal aanmeldingen af.

Uitslag oudertevredenheidpeiling

Kort nieuws

In oktober vroegen wij de ouders van onze scholen mee te doen aan een tevredenheidpeiling. Bijna 70% van de ouders (1881 personen) gaf hier gehoor aan. De antwoorden zijn
verwerkt door Bureau Scholen met Succes. Doordat de enquête ook op 632 vergelijkbare
scholen buiten de Hoeksche Waard door 73.265 ouders is ingevuld, kan goed worden vergeleken. Elke school heeft de ouders inmiddels over de schoolopbrengst van het onderzoek geïnformeerd en gaat nu koesteren wat goed is en waar nodig werken aan verbeteringen. De resultaten van de scholen samen vormen het Acis-bestuursrapport.

Verbouwingen
Op dit moment is een
ingrijpende verbouwing
van Het Driespan in Puttershoek in volle gang. Voor
de voorjaarsvakantie zal de
metamorfose zijn voltooid.
Binnenkort wordt gestart
met een verbouwing van De
Vlashoek in Westmaas en De
Tandem in Oud-Beijerland.

Profilerings- en verbeterpunten Stichting Acis:
De onderstaande profileringspunten geven een overzicht van de onderwerpen die door
veel ouders positief gewaardeerd worden. U ziet de belangrijkste verbeterpunten ernaast.
Profilerings- en verbeterpunten
Profileringspunten:

Verbeterpunten:

1.

Omgang leerkracht met leerlingen (92%)

Veiligheid op weg naar school (42%)

2.

Huidige schooltijden (92%)

Hygiëne en netheid binnen de school (32%)

3.

Inzet en motivatie leerkracht (91%)

Uiterlijk van het gebouw (21%)

4.

Sfeer en inrichting schoolgebouw (90%)

Speelmogelijkheden op het plein (21%)

5.

Vakbekwaamheid leerkracht (90%)

Aandacht voor pestgedrag (16%)

6.

Leerkracht luistert naar ouders (89%)

Informatievoorziening over het kind (16%)

7.

Duidelijkheid van de schoolregels (88%)

8.

Sfeer in de klas (87%)

9.

Aandacht voor gymnastiek (86%)

10.

Informatievoorziening over school (86%)

Dank voor uw medewerking. We zijn blij met de resultaten, maar werken aan een nog
betere score!
Meer informatie op onze site: www.Acishw.nl

Leren en wonen in Strijensas
Uniek voor Nederland. Zo mag je het project “leren en wonen” in Strijensas gerust noemen. Het huidige
schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, maar nieuwbouw is voor een school in een
kleine kern als Strijensas welhaast onbetaalbaar.
De gemeente Strijen, woningstichting De Maashoek en Stichting Acis hebben de handen ineen geslagen
om de Hooistoof in Strijensas aan betere huisvesting te helpen en het voortbestaan van de school veilig
te stellen. Dat is namelijk van groot belang voor de leefbaarheid van heel Strijensas.
Inmiddels is door De Maashoek grond aangekocht en zijn de twee Zweedse woningen naast de school
afgebroken. Daar zal een nieuw gebouw verrijzen. Op de begane grond wordt de school gevestigd;
daarboven komen woningen. De Maashoek wordt eigenaar van het hele complex, de gemeente betaalt
de huur voor de school en Acis zorgt voor de inrichting van het gebouw en voor het onderwijs. De
Strijense gemeenteraad is met dit plan eind december akkoord gegaan. De bouwaanvraag wordt eind
januari ingediend.
De school moet minstens 15 jaar voor Acis beschikbaar blijven. “We zijn trots dat we goede huisvesting
krijgen voor de school en betaalbare woningen”, aldus wethouder Wilko van Tilborg die zich bijzonder
heeft ingezet voor dit project. De school krijgt 3 lokalen en een speellokaal voor de kleuters.

Nieuwe site Acis/SWV HW
Eind november heeft Acis
een geheel nieuwe site in
de lucht gebracht. Deze
site, www.acishw.nl, wordt
wekelijks geactualiseerd.
Naast beleidsdocumenten,
informatie over onze scholen, huisvestingsnieuws is
er ook een nieuwsrubriek.
Niet alleen belangrijke
landelijke onderwijsontwikkelingen worden op deze site
vermeld, ook nieuws over
de openbare scholen in de
Hoeksche Waard. De Acis site
is in korte tijd erg populair
geworden.
De scholen van Acis vormen met elkaar ook een
samenwerkingsverband
“Weer samen naar school”.
Het samenwerkingsverband
heeft tot taak de zorg voor
leerlingen te optimaliseren.
De ontwikkelingen rond het
samenwerkingsverband kunt
u binnenkort op de voet
volgen via de site: www.
wsns-hw.nl

derdagverblijven. Zo’n 300
meesters en juffrouwen kregen die middag in verscheidene workshops uitleg over
(nieuwe) ontwikkelingen op
het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en het realiseren van gewenst gedrag.
Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag vanaf peuter
tot puber. Normen en waarden, wie heeft er niet mee te
maken? Programma’s over
dergelijke onderwerpen kennen hoge kijkcijfers en menig
ouder ziet de Nanny als
voorbeeld in hoe om te gaan
met kinderen. Hoe waarde
te hechten aan je normen
binnen het gezin maar ook
in de peuterspeelzaal, in de
klas, op school of nog liever
samen met school blijkt geen
eenvoudige opgave in onze
turbulente samenleving.
Mocht u als ouder soms het
gevoel hebben dat het u te
veel wordt, aarzelt u dan
niet om contact op te nemen
met de school van uw kind.
Samen staat u sterker.
Uit de enquête gehouden
onder de deelnemers aan
deze middag blijkt men
grotendeels tevreden te zijn
over de inhoud die middag,
de organisatie en plaats. En
wederom toonde de Rijksscholengemeenschap (RSG)
in Oud-Beijerland zich een
voortreffelijk gastheer waarvoor dank.

Acis studiemiddag
De Acis studiemiddag op 1
november was een succes
mede dankzij de gewaardeerde grote opkomst
van de medewerkers van
peuterspeelzalen en kin

Enquête buitenschoolse
opvang
In het vorige nummer van de
Acis Actueel heeft u kunnen
lezen dat schoolbesturen
vanaf 1 augustus 2007 verantwoordelijk worden voor

het aanbieden van buitenschoolse opvang.
In de komende maanden zal
op dit gebied nog een aantal
stappen moeten worden gezet, maar gelukkig staan de
ontwikkelingen binnen Acis
niet stil.
Wij hebben de belangrijkste
stappen even voor u op een
rijtje gezet:
- Deze maand ontvangt u
via de scholen een enquête
waarin wordt gevraagd wat
uw wensen zijn voor de
buitenschoolse opvang van
uw kind(eren).
- Op basis van de uitslag
van de enquête maakt elke
school een voorstel over
de vormgeving van de
buitenschoolse opvang. Dit
voorstel wordt ter advisering voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad.
- Alvorens er advies wordt
uitgebracht, is de mr verplicht de achterban te raadplegen. Op deze manier
worden de ouders sterk
betrokken bij de besluitvorming.
Uiterlijk 1 augustus a.s.
moeten alle bovengenoemde
stappen zijn gezet met
als resultaat dat alle Acisscholen in enigerlei vorm
buitenschoolse opvang kan
aanbieden. In de volgende
Acis Actueel die in mei 2007
verschijnt, wordt u op de
hoogte gebracht van de
nieuwste bso-ontwikkelingen.

OBS De Hooistoof

Meer tekeningen van de nieuwe Hooistoof op: www.acishw.nl, materieel/nieuwbouw.

O

p 1 januari jl. heeft mevrouw De KoningRiekwel haar bestuurstaken voor Stichting
Acis neergelegd. Eerder verliet mevrouw
De Haan het bestuur in verband met verhuizing.
Door de benoeming van twee nieuwe bestuursleden is het Acis bestuur weer compleet. De nieuwe
bestuurders stellen zich aan u voor:
John Stuurman uit Oud-Beijerland,
getrouwd en vader van twee volwassen dochters, kent alle facetten van
het basisonderwijs. Als leerkracht en
directeur werkte hij ruim 30 jaar op
een aantal openbare scholen in Rotterdam, Poortugaal, Hoogvliet en OudBeijerland. Vanaf 1998 was hij bijna 7
jaar wethouder in Oud-Beijerland en
heeft zich in het college van B&W ingezet om de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs te realiseren. Als
groot voorstander van
zo ’n zelfstandig onderwijsbestuur heeft hij zich voorgenomen om ook hierin bestuurlijk actief te zijn. Zo is hij
sinds een jaar bestuurslid van PRIMOvpr, de bundeling van
het openbaar onderwijs op Voorne-Putten en Rozenburg.
Naast zijn huidige werk als zelfstandig ondernemer (AnchorMate Oud-Beijerland) is hij voorzitter van de Culturele
Kring Hoeksche Waard. In de tijd die resteert, zingt hij in
popkoor Pop-Up en maakt hij graag lange en verre reizen.
Je kunt meer over hem lezen op www.johnstuurman.nl
John over Acis: “Acis heeft zich snel ontwikkeld tot een
krachtdadige onderwijsorganisatie. Ik hoop samen met
Peter Homminga en de zittende bestuursleden een bijdrage te kunnen leveren aan een goed bestuur voor het
openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard. Mijn ambitie daarbij is om de positie van het openbaar onderwijs
verder te versterken, onder meer door te laten zien welke
kwaliteiten ouders en kinderen daar kunnen aantreffen. ”
Ik ben Peter Homminga, 42 jaar oud en
een dikke 20 jaar werkzaam binnen de
politieorganisatie in een aantal regio’s.
Vanuit diverse functies heb ik ruime
ervaring met zowel het leidinggeven
aan de organisatie als het omgaan met
de gemeentelijke bestuurlijke omgeving.
Op dit moment geef ik leiding aan een
divisie binnen de regio Zuid Holland
Zuid waarin onder andere de meldkamer, de hondenbrigade, de motorrijders en de Mobiele Eenheid vallen.
Ik vind het leuk een bijdrage aan het bestuur van Acis te
leveren omdat ik vanuit die positie een impuls kan geven
aan het nog beter op de kaart zetten van het openbaar
onderwijs in de Hoeksche Waard.
Ik ben samen met mijn gezin (mijn vrouw Inske en onze
kinderen Koen, Daan en Sophie) woonachtig in Oud Beijerland en onze jongste is leerlinge op de Burgemeester van
Bommelschool in Heinenoord. Vandaar ook de link met
het openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard.
Ik zie er naar uit een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het openbaar basisonderwijs in de Hoeksche Waard.
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Enkele belangrijke resultaten van de Acis-scholen:
• Van onze ouders voelt 88% zich thuis op de school (landelijk is dit 86%).
• 78 % raadt anderen de Acis-scholen aan (landelijk is dit 76%).
• Volgens 67% staan de Acis-scholen goed bekend, 6% is het daar niet mee eens.
• 90% is tevreden over de vorderingen van hun kind; 5% niet (landelijk is 6% ontevreden).

Twee nieuwe bestuursleden

