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Sfeer proeven op
de nieuwe school

Goed

column

Het is alweer te laat om u nog een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Dat moet
nu eenmaal voor 6 januari (Driekoningen), desnoods voor 15 januari, gebeurd
zijn. Het is zelfs de vraag of ik u nog wel
‘de beste wensen’ mag toewensen. Je zou
denken dat dit altijd mag, maar mogelijk
is ook dit in strijd met de etiquette. Voor
de zekerheid wens ik u allen dan maar
alle goeds toe voor de komende tijd. Dat
lijkt altijd goed.

Goed was ook de uitslag van de tevredenheidpeilingen die Stichting Acis in
2012 voor de vijfde keer liet uitvoeren.
Hoewel onze scholen in eerdere peilingen ook mooie resultaten behaalden,
scoorden we nog
nooit zo hoog.
Toch blijven er
ook verbeterpunten, want goed
is nog niet goed
genoeg. Niet
voor niets luidt
ons motto: Acis,
elk kind de beste
Luc van Heeren, voorzitter
basis. En best is
college van bestuur Stichting Acis en Stichting Ovo
beter dan goed.
Vervolg op pagina 2

De kerstvakantie is nog maar net achter de rug
en de leerlingen van de groepen 8 zijn alweer
druk aan het nadenken over de schoolkeuze voor
volgend schooljaar. Enthousiast kwamen ruim
zevenhonderd leerlingen van diverse openbare
en bijzondere scholen uit de Hoeksche Waard
op 14, 15 en 16 januari een kijkje nemen en een
proeflesje volgen op het Actief College en het
Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

Een prachtig
kerstrapport
Nog net voor de kerstvakantie ontvingen we op het Acis kantoor de
uitslag van de tevredenheidpeilingen die wij in de maand november
onder ouders, leerlingen en medewerkers van onze scholen voor
primair onderwijs hebben gehouden.
De peilingen werden al weer voor de vijfde keer voor ons uitgevoerd door
Scholen met Succes, die deze peilingen ook op twaalfhonderd vergelijkbare
scholen in het land verricht. De resultaten van onze scholen kunnen daardoor niet alleen vergeleken worden met de peiling van twee jaar geleden,
maar ook met het landelijk gemiddelde.
Maar liefst 1768 ouders/verzorgers (76%) van onze scholen namen de
moeite om de vragenlijsten in te vullen, waarvoor hartelijk dank!
Vervolg op pagina 3

Speciale aandacht voor begaafde

Vervolg van pagina 1
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Niet goed scoorde Arriva met
de afschaffing van het zonesysteem met prijsstijgingen tot
meer dan 100%. De anders zo
rustige Hoeksche Waard was in
rep en roer. Politiek en ouders
van pubers verzetten zich hevig, net als onze scholen voor
voortgezet onderwijs. Ouders
zetten een eigen pendeldienst
op. Schoolbussen waren leger
dan ooit. Arriva trok de keutel
ijlings in. Nu maar hopen dat
dit niet tot obstipatie in de
bussen leidt, dan komt het allemaal toch nog goed.
Niet goed vonden sommige
criticasters in 2011 een fusie
tussen het openbaar primair
en voortgezet onderwijs. De
fusie ging niet door, maar de
samenwerking viel niet te stoppen. Het resultaat mag er zijn.
Het Hoeksch Lyceum ontwikkelt een begaafdheidsbeleid
dat aansluit op onze basisscholen en het zorgbeleid van
Acis wordt voortgezet op Het
Actief College. Als binnenkort
ook de huisstijl en de websites
van het openbaar primair en
voortgezet onderwijs op elkaar
worden afgestemd kan het
niemand meer ontgaan. Twee
stichtingen; één openbare
familie. ….Ook goed.

column

Goed

leerlingen op het Hoeksch Lyceum
Op het Hoeksch Lyceum in
Oud-Beijerland wordt in het
kader van talentenontwikkeling speciale aandacht
besteed aan begaafde leerlingen en hun mogelijkheden
en ambities. Dit houdt in
dat de stof compacter wordt
behandeld waarbij bijvoorbeeld onnodige herhalingen
worden vermeden. In plaats
daarvan worden meer uitdaVerdiepingsopdracht Geschiedenis:
bronnenonderzoek (Gymnasium 1)
gende en verdiepende opdrachten aangeboden. Voor
diegenen die nog meer uitdaging aankunnen is er daarnaast extra onderwijs in de vorm van speciale projecten. Ook is ervoor gekozen om
het aantal docenten in de eerste klas te beperken door hen meerdere
vakken te laten verzorgen.

„Vorig schooljaar zijn we in de
brugklas van het gymnasium
voorzichtig gestart met een soort
talententoets voor een aantal
begaafde leerlingen,” vertelt Marcel Eggen, mentor gymnasium 1.
„Maar omdat dit wellicht kon leiden
tot een vervelend stempel dat sommigen opgedrukt konden krijgen,
is er dit schooljaar voor gekozen
alle leerlingen in de brugklas en
inmiddels ook in de tweede klas
van het gymnasium te laten starten met het doen van projecten.”
Na het eerste project wordt met
ouders en leerlingen gesproken en
wordt gekeken wie mee kan en wil
doen aan de volgende stappen. De
mentor speelt een centrale rol in
de begeleiding. Alles vindt plaats
op basis van vrijwilligheid. „Het
is niet zo dat, zodra je bij ons op
het gymnasium komt, je hieraan
mee moet doen.
Het is wel zo dat
we de leerlingen
Workshop (synthetische bacteriën) TU Eindhoven (project gymnasium 2)
stimuleren om mee
te doen. Begaafde
mensen zijn namelijk erg slim in
het ontwijken van
wat ze niet kunnen
en zijn geneigd
om daarom maar
niet mee te doen,”
aldus Eggen.

Het eerste project is inmiddels
achter de rug en werd zowel in
de brugklas als de tweede klas
begeleid door mensen van de TU
Delft en de TU Eindhoven. Ook
het tweede project is bijna afgerond. „De leerlingen leren op deze
manier extra vaardigheden die ze
later hard nodig hebben zoals presenteren, samenwerken en onderzoeken,” vertelt Eggen enthousiast.
In het derde project voor de brugklas, met als onderwerp journalistiek en communicatie, leren
leerlingen reclamebrochures te
maken voor ondermeer de school.
Journalist Kees Thies zal komen
vertellen hoe een column moet
worden geschreven. Met het vierde
- wetenschappelijke - project zal
het schooljaar worden afgesloten.
Zowel leerlingen als docenten zijn
erg enthousiast over deze nieuwe
extra vorm van lesgeven. Daarom
wordt hiermee met ingang van
volgend schooljaar ook in de brugklas van het atheneum gestart en
zijn er plannen voor toepassing op
de havo. Vanaf de bovenbouw zal
niet langer meer worden gewerkt
met algemene projecten maar zal
de verrijking aansluiten bij het
gekozen profiel. Te denken valt
daarbij aan het behalen van het
Cambridge‐diploma, het meedoen
aan Olympiades en het doen van
onderzoek (als voorbereiding op

Meer informatie is te vinden op
www.hoekschlyceum.nl.

Vervolg

Een prachtig kerstrapport

Natuurlijk beperkt de uitkomst van de
peilingen zich niet tot een eindcijfer.
Het rapport bestaat uit maar liefst
300 pagina’s en geeft ons informatie
over de resultaten per vraag en per
school. Te veel om hier een volledige
terugkoppeling te geven. De directeuren van onze scholen beschikken
over alle resultaten van hun school
en zullen u daar over informeren. Wel
volgt hier nog een aantal belangrijke
conclusies uit de ouder tevredenheidpeiling:
•V
 an de ouders geeft 89 procent aan
dat men zich goed thuis voelt op de
school (landelijk is dit 86%).
• 79% van de ouders zou andere
ouders aanraden hun kind naar de
scholen van Stichting Acis te sturen
(landelijk is dit 76%).
• Volgens 67% van de ouders staat de
school goed bekend in het dorp/de
wijk (landelijk 64%).
• Van de ouders is 69% tevreden
over de vorderingen van hun kind
(landelijk 67%).
Belang- en tevredenheidsscores
per rubriek
In tabel 3 staat een overzicht van de
belang- en tevredenheidsscores die
de ouders/verzorgers aan de scholen
van Stichting ACIS geven. Indien van
toepassing worden ook de belang- en
tevredenheidsscores van een vorige
peiling weergegeven. Uit tabel 3
blijkt dat ‘onze’ ouders niet alleen
tevreden over de scholen zijn, maar
ook dat de tevredenheid in 2 jaar is
toegenomen. Dit is waarschijnlijk het
gevolg van de verbeteracties die naar
aanleiding van de vorige tevredenheidpeiling zijn ingezet.

Resultaten
In tabel 4 wordt onder profileringspunten een overzicht gegeven
van de onderwerpen die door veel
ouders/verzorgers op de scholen
van Stichting ACIS positief gewaardeerd worden. Tussen haakjes staat
het bijbehorende percentage. Onder
verbeterpunten staan de onderwerpen waarover relatief veel ouders
ontevreden waren. Bij een verbeterpunt is 15% of meer ontevreden. Bij
een profileringspunt is 85% of meer
tevreden. In de tabel wordt alleen
de ‘top 10’ weergegeven. Uit tabel
4 blijkt dat de ouders zeer tevreden
zijn over onze leerkrachten en directeuren. Ook de onderwijsinspectie
voor het basisonderwijs beoordeelde
onze scholen in 2012 met ‘goed’. Een
prachtig resultaat!

Verbeterpunten
Aan de verbeterpunten gaan wij werken zodat over twee jaar ook op deze
onderdelen een beter resultaat wordt
behaald. Zo is de tevredenheid over
hygiëne en netheid in de school sinds
de peiling van 2010 al fors verbeterd,
maar nog altijd niet op het gewenste
niveau. Ook de aandacht voor pesten
moet omhoog, ondanks dat uit het
onderzoek onder de leerlingen blijkt
dat pesten nu al niet veel voorkomt.
Digitaal pesten komt zelfs nauwelijks
voor. Natuurlijk zijn er verschillen
tussen de scholen. Daarom wordt er
niet alleen een verbeterplan gemaakt
door de stichting, maar ook door elke
school. Tevredenheid mag nu eenmaal nooit ontaarden in zelfgenoegzaamheid. Niet voor niets luidt ons
motto: Acis, elk kind de beste basis.
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•H
 et gemiddelde cijfer dat ouders
landelijk aan hun school geven is
7,5. De ouders van Acis waarderen
hun school gemiddeld met 7,7.
• Het landelijk gemiddeld rapportcijfer dat de leerlingen aan hun
school geven is 8,1. Onze scholen
kregen van de leerlingen gemiddeld
een 8,2.
• Het cijfer dat de medewerkers landelijk aan hun school geven is 7,6.
Bij Acis is dat 7,8.
Alle betrokkenen waarderen onze
scholen dus hoger dan landelijk gemiddeld. Daar zijn we trots op.

Tabel 3: Belang- en tevredenheidsscores
Huidige peiling
Rubriek

Vorige peiling

Belang

Tevredenheid

Belang

Tevredenheid

1.

Schoolgebouw

7.1

6.9

7.0

6.8

2.

Omgeving van de school

7.5

6.4

7.5

6.3

3.

Begeleiding

9.5

7.3

9.4

7.1

4.

Sfeer

9.1

7.2

9.0

7.2

5.

Kennisontwikkeling

9.1

7.3

9.0

7.2

6.

Persoonlijke ontwikkeling

8.9

7.1

8.8

7.0

7.

Schooltijden

6.8

7.5

6.7

7.4

8.

Schoolregels, rust en orde

8.6

7.1

8.5

7.1

9.

De leerkracht

9.5

8.1

9.5

8.0

Contact met de school

8.6

7.1

8.6

7.0

10.

Tabel 4: Profilerings- en verbeterpunten
Profileringspunten:

Verbeterpunten:

1.

Begeleiding van uw kind (99%)

Veiligheid op weg naar school (37%)

2.

Het bevorderen van zelfstandigheid (99%)

Veiligheid omgeving school (29%)

3.

Omgang leerkracht met de leerlingen (94%)

Speelmogelijkheden op het plein (26%)

4.

Inzet en motivatie leerkracht (92%)

Hygiëne en netheid binnen de school (24%)

5.

Vakbekwaamheid leerkracht (92%)

Informatievoorziening over het kind (18%)

6.

Sfeer en inrichting schoolgebouw (92%)

Aandacht voor pestgedrag (17%)

7.

Huidige schooltijden (90%)

Uiterlijk van het gebouw (17%)

8.

Mate waarin leerkracht naar ouders luistert (90%)

Informatievoorziening over de school (16%)

9.

Aandacht voor gymnastiek (90%)

Begeleiding leerlingen met problemen(16%)

10.

Duidelijkheid van de schoolregels (89%)
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Pluspunt en Hoeksch Lyceum
succesvol in Lego League
Voor het eerst hebben leerlingen van de Leonardo-afdeling van basisschool Het Pluspunt in OudBeijerland de Beneluxfinale bereikt in de First Lego League, een Legorobotwedstrijd van jongeren
uit de hele wereld tussen de 9 en 15 jaar.
In de Lego League wordt de jeugd in diverse voorronden uitgedaagd om de maatschappelijke rol van techniek
en technologie te onderzoeken aan de hand van opdrachten. Elk jaar heeft de wedstrijd een bepaald thema en
dit jaar is dat ‘Senior Solutions’. De deelnemende teams moeten onderzoek doen naar ouder worden en iets
bedenken waarmee het leven van ouderen kan worden vergemakkelijkt.
Team Flabbels van Het Pluspunt heeft net als team S.A.N.E. van het Hoeksch Lyceum in de regiofinale Rijnmond
op 14 december laten zien dat een plek in de Beneluxfinale welverdiend is. Beide teams zullen samen met 42
andere teams uit de Benelux op 2 februari in Groningen strijden om een plaatsje in de wereldfinale die in april
in de Verenigde Staten zal worden gehouden.
Deze goede resultaten zijn mede een gevolg van de intensieve samenwerking tussen de Leonardo-afdeling van
het Pluspunt en het begaafdenonderwijs van het Hoeksch Lyceum (zie elders in dit blad).

Ook kinderen hebben levensvragen
Op openbare scholen is het volgen van aparte godsdienstlessen niet altijd vanzelfsprekend. Toch kunnen
leerlingen op de basisscholen van Stichting Acis vanaf
groep 5 godsdienstonderwijs volgen. Ouders hebben
elk jaar de mogelijkheid hun kind op te geven voor de
lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO). Daarnaast kunnen lessen Humanistisch Vormingsonderwijs
(HVO) worden gevolgd.

Leerlingen van obs Het Driespan in Puttershoek verdiepen zich in de rechten van het kind

De lessen GVO en HVO worden één keer per week op school
gegeven door vakdocenten die verbonden zijn aan het Dienstencentrum GVO en HVO. De docenten GVO kunnen ook verbonden zijn aan een kerkgenootschap. De docenten worden
betaald door de overheid en daarom kost het de ouders niets
extra’s.
Eén van de docenten GVO is Marjon de Geus. Zij geeft al
jaren godsdienstles op ondermeer basisschool Het Driespan

in Puttershoek. Dit schooljaar geeft ze daar les aan
twee kleine combinatiegroepen. „De groepjes zijn nu
wel klein maar dat is ieder jaar anders. Voordeel van
zo’n kleine groep is dat je snel een band krijgt met
de kinderen,” vertelt ze. In elke les wordt verteld uit
de bijbel, er wordt gezongen en geknutseld, kinderen
leren ondermeer over christelijke feestdagen, bijbelse
uitdrukkingen maar ook over algemene geschiedenis en kennis van de leefomgeving. Voor haar lessen
onderhoudt De Geus nauw contact met de kerk.

Het verschil met een ‘gewone’ juf of meester is dat een
docent HVO geen toetsen geeft, legt Kranendonk uit.
„De opzet van een HVO-les is niet het overdragen van
kennis, zoals bij taal of rekenen, maar het begeleiden
van de kinderen bij het zich ontwikkelen tot een zelfstandig, kritisch en verantwoordelijk persoon.”
Binnenkort ontvangen ouders een brief van de school
waarmee hun kind voor volgend schooljaar kan worden opgegeven. Voor meer informatie over de mogelijkheid tot het volgen van GVO of HVO kunnen ouders
zich wenden tot de directeur van de school van hun
kind en de website www.gvoenhvo.nl.
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Janette Kranendonk is al ruim tien jaar docente HVO en
geeft momenteel les op Het Driespan in Puttershoek,
op De Meerwaarde in Strijen en op De Takkenbosse
in Numansdorp aan een aantal kinderen van groep 5
tot en met 8. „De interesse en belevingswereld van de
kinderen is het uitgangspunt van de lessen,” vertelt
ze enthousiast. „Ik bedenk wel altijd van tevoren
welk onderwerp ik in een les wil behandelen maar
als blijkt dat bij één van de kinderen iets bijzonders

speelt, zet ik mijn voorbereiding meteen opzij. Pesten,
vriendschap, natuur, milieu en normen en waarden
zijn onderwerpen die zeker aan bod komen. Maar ook
levensvragen worden behandeld want die hebben kinderen tenslotte ook.”

Vakantierooster primair onderwijs
en voortgezet onderwijs 2013-2014
Het vakantierooster 2013-2014 voor het openbaar primair en voortgezet onderwijs is vastgesteld. De data komen
overeen met de adviezen van het ministerie van OCW en zijn afgestemd met de andere schoolbesturen voor
primair en voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard.

Herfstvakantie

zaterdag

19-10-2013

t/m zondag

27-10-2013

Kerstvakantie

zaterdag

21-12-2013

t/m zondag

05-01-2014

Voorjaarsvakantie

zaterdag

15-02-2014

t/m zondag

23-02-2014

Paasvakantie (po *)

vrijdag

18-04-2014

t/m vrijdag

25-04-2014

Paasvakantie (vo *)

vrijdag

18-04-2014

t/m maandag

21-04-2014

Meivakantie

zaterdag

26-04-2014

t/m maandag

05-05-2014

Hemelvaart

donderdag

29-05-2014

t/m zondag

01-06-2014

Pinksteren

zaterdag

07-06-2014

t/m maandag

09-06-2014

Zomervakantie

zaterdag

19-07-2014

t/m zondag

31-08-2014

Toelichting:
• * po = primair onderwijs / * vo = voortgezet onderwijs

vakantieregeling

Schaken op Het Driespan
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Leerlingen van groep 5 tot en met 8 van openbare basisschool Het Driespan in Puttershoek komen iedere donderdag tussen de middag met veel plezier bij elkaar om schaakles te krijgen van meester Harry
uit groep 8. „Ik heb geen schaakschool maar ik vind het leuk om de kinderen te leren schaken,” vertelt
Harry Visser. Schaakles heeft hij gegeven op alle scholen waar hij tot nu toe heeft gewerkt en dat gaat
nu al zo’n dertig jaar zo. „Zelf vind ik schaken eigenlijk helemaal niet leuk,” verklapt hij lachend. „Maar
ik zie hoeveel plezier de kinderen hierin hebben. Dat is voor mij het belangrijkste. En ze leren hierdoor
ook vooruitdenken, iets waar ze altijd profijt van hebben.”

Maar liefst 43 leerlingen telt het schaakclubje dit jaar.
Afhankelijk van de schaakervaring zijn de deelnemers
ingedeeld in drie groepen. De beginnersgroep mag de
spelprincipes, geleerd door video te kijken, onderling in
praktijk brengen. De echte lessen beginnen voor hen in
mei, hoewel ze nu af en toe al aan de hand van praktijksituaties instructie krijgen. In een ander lokaal spelen de
gevorderden een partijtje tegen elkaar. Aan het eind van
het schooljaar maken alle kinderen een officieel examen
van de Nederlandse Schaakbond.

Lars uit groep 7 schaakt nu al voor het derde jaar. „In
het begin vond ik er niets aan, maar nu vind ik het een
leuke denksport en daar hou ik van,” vertelt hij. Tegenstander Robin uit groep 6 heeft op zijn zesde al schaken
geleerd van zijn opa en speelt thuis af en toe een spelletje.
Als de kinderen drie kwartier hebben geschaakt, vindt
Visser het welletjes. „Ze moeten ook nog even lekker
buiten kunnen spelen.”

Wetenschap & Techniek op basisscholen?
De regeringspartijen willen wetenschap en techniek op basisscholen introduceren.
Door jongeren op jonge leeftijd kennis te laten maken met wetenschap en techniek
denken de Kamerleden dat ze enthousiaster worden over deze vakken en vaker
voor deze studierichting zullen kiezen. De lessen zouden vooral uit doe-opdrachten
moeten bestaan.
Peter de Weijer,
directeur van
het Actief
College in Oud-Beijerland, juicht het
plan toe. „Het is zaak, al bij jonge
kinderen, het imago van techniek
te verbeteren door ze positieve,
praktische ervaringen te laten
opdoen. Laten we niet vergeten
dat er ook handjes nodig zijn om
techniek uit te kunnen voeren. Nu al
is er een groot tekort op de markt
aan geschoolde arbeidskrachten
in de technische sector.” Het
Actief College voor VMBO voor

beroepsgerichte leerwegen op alle
niveau’s is één van de scholen in
Nederland die er alles aan doet
om techniekonderwijs beter en
aantrekkelijker te maken.
Ook de PO-Raad, een vereniging
van schoolbesturen, is van mening
dat het techniekonderwijs op de
basisschool meer aandacht verdient
en staat dan ook positief tegenover
het voorstel van de VVD en de PvdA.
„Meer aandacht voor techniek is
goed voor de ontwikkeling van de
kinderen, maar natuurlijk ook een

maatschappelijke noodzaak. Er
dreigt een groot tekort aan technisch
geschoolde arbeidskrachten," aldus
Kete Kervezee, voorzitter van de PORaad. De raad is betrokken bij het
project 'Wetenschap en Techniek'.
Meer aandacht voor wetenschap en
techniek betekent niet automatisch
dat er nieuwe vakken ingevoerd
moeten worden maar dat er gekozen
kan worden voor het bij bestaande
vakken invoeren van een technische
component, aldus de PO-Raad.

Wetenschap & Techniek

MI-Toren op
De Meerwaarde
Op obs De Meerwaarde in Strijen staat
sinds kort een MI-toren, een kast boordevol
materialen die passen bij de verschillende
wijzen waarop leerlingen leren.

„Kinderen leren niet allemaal
op dezelfde manier,”
De acht verschillende intelligenties komen al
geruime tijd binnen de lessen op De Meerwaarde
aan bod. De docenten maken gebruik van
speciale werkvormen die zo in te zetten zijn in
de lessen. De nieuwe MI-toren geeft leerlingen en
ouders inzicht in de intelligenties. Door middel
van materialen wordt zichtbaar gemaakt wat de
intelligenties inhouden.
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Cito-toets
Net zoals ieder jaar zal de Cito-eindtoets
ook dit jaar in februari worden afgenomen.
De minister wilde eerder de eindtoets
verplaatsen naar eind april om daarmee
te bereiken dat in het laatste jaar van de
basisschool langer stevig wordt geleerd,
zodat de overgang naar het voortgezet
onderwijs soepeler verloopt. En om de
prestaties van scholen beter vergelijkbaar te
maken zouden scholen daarnaast voortaan
nog maar gebruik mogen maken van één
uniforme toets, te leveren door Cito.
Vanwege grote kritiek van diverse zijden heeft
de minister besloten hiervan voorlopig af te zien.
Dat betekent dat er nu definitief ook nog geen
verplichte centrale eindtoets afgenomen wordt.
Scholen kunnen in dit schooljaar dus nog zelf
bepalen of hun leerlingen meedoen aan de CitoEindtoets. Voor de basisscholen van Acis geldt dat
zij de toets allemaal afnemen. Of er in schooljaar
2013/2014 wel sprake zal zijn van een verplichte
centrale eindtoets hangt af van de behandeling
van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste
Kamer. Die behandeling zal naar verwachting
voorlopig nog niet plaatsvinden.

!
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„Kinderen leren niet allemaal op dezelfde
manier,” weet Marianne de Man, directeur van
De Meerwaarde. „De één leert door te doen, de
ander ziet het voor zich en weer een ander moet
de informatie eerst ordenen om het te kunnen
begrijpen. We willen alle kinderen de mogelijkheid
geven om te leren op de manier die het beste bij
ze past. Op die manier benadrukken we de sterke
kanten van een kind. Op onze school werken we
dan ook vanuit de principes van meervoudige
intelligentie,” legt ze uit.
Uitgangspunt van het concept van de
meervoudige intelligentie (MI) is dat een mens
niet op één maar op acht verschillende manieren
intelligent kan zijn. Op De Meerwaarde wordt
ingespeeld op de sterkste intelligentie die een
kind gebruikt om te leren, te spelen en zich
de wereld eigen te maken. Daarnaast worden
de kinderen geprikkeld om ook de andere
gebieden van de intelligentie te gebruiken en te
ontwikkelen.

Stilte !
!!
Ci

Om het ontwikkelingsverloop optimaal te realiseren is samenwerking tussen de
peuterspeelzaal en de basisschool van belang. Vandaar dat in het afgelopen jaar
een aantal peuterleidsters van Stichting Spelenderwijs en leerkrachten van Acis
gezamenlijk de opleiding KIJK hebben gedaan. KIJK is bedoeld als praktisch hulpmiddel
om de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en de ontwikkeling op
het gebied van ondermeer zelfredzaamheid, spel-, spraak- en taalontwikkeling en
motoriek te observeren en waar nodig te ondersteunen. Op een aantal basisscholen
van Acis is KIJK in de groepen 1 en 2 geïntroduceerd. Omdat de methode ook wordt
gebruikt op de peuterspeelzalen van Stichting Spelenderwijs was samenwerking
op dit gebied door Acis en Spelenderwijs een logisch gevolg. Op die manier wordt
het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen van 0 tot en met 6 jaar goed in beeld
gebracht.

Stichting Acis
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard
Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Hoeksche Waard
Biezenvijver 5, 3297 GK Puttershoek
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Om kinderen zo goed
mogelijk te kunnen
begeleiden, om tijdig
achterstanden of
voorsprong te signaleren
en om ze steeds een stapje
verder te brengen, is het
belangrijk om inzicht te
hebben in het verloop van
hun ontwikkeling. Scholen
zijn dan ook verplicht een
kindvolgsysteem te hebben.

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

en basisschool
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Extra infoavond
Extra infoavond
Sportklas Dinsdag 12 februari 19.30 uur Gymnasium Dinsdag 12 februari 19.30 uur

Koninginneweg 126,
Oud-Beijerland

Voorlichtingsavond:
Voor ouders van groep 8
Woensdag 30 januari 2013,
19.30 uur

www.actiefcollege.nl

vrijdag

1 februari 2013
19:00 - 21:30 uur
Vakkundig in Actief leren

Bestuurskantoor Acis/OVO

Vrijdagavond 1 februari 2013

Met basis, kader en gemengde leerweg
met en zonder lwoo
Leerwegen in economie,
techniek breed en
zorg & welzijn

T 078-629 59 99
F 078-629 59 98
E info@acishw.nl
www.acishw.nl
www.ovohw.nl
www.wsns-hw.nl

Open Huis
Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium

Kleinschalig
vmbo

