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Uitdaging in het engels

Native speaker Miss Ann tijdens een kringgesprek.

OEKSCHE WAARD: Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt het Engelstalig
onderwijs ingevoerd op de De Takkenbosse in Numansdorp, De Blieken in
Klaaswaal en De Zevensprong in Oud-Beijerland. Een jaar geleden gingen twee
andere openbare basisscholen van Stichting Acis hen al voor, namelijk De Boomgaard in
Mijnsheerenland en De Klinker in Oud-Beijerland.
Engelstalig onderwijs wil zeggen dat op gezette
tijden de muziek- of bijvoorbeeld biologieles in
het Engels wordt gegeven. Voor jonge kinderen
kan het verwarrend zijn wanneer de eigen
juf hen op het ene moment in het Nederlands
aanspreekt en later opeens in het Engels.
Daarom werd vorig jaar op De Boomgaard en
De Klinker een Engels sprekende leerkracht
(Miss Ann) aangetrokken, die op gezette tijden
in de klas komt. Groepsleerkrachten in de
hogere groepen verzorgen het talenonderwijs
zelf en worden daar speciaal voor opgeleid
door de Stichting EarlyBird uit Rotterdam.
Uit onderzoek is gebleken, dat het een
groot voordeel is wanneer kinderen al op
zeer jonge leeftijd (tot 7 jaar) met vreemde
talen in aanraking komen. Zij leren die taal
spelenderwijs en zijn in staat alle klanken
zuiver te leren uitspreken. Leren mensen een
taal pas na het zevende levensjaar, dan is de
kans dat zij die taal accentloos leren spreken
heel klein. Bovendien is dan de gevoelige
periode voor het aanleren van nieuwe woorden
voorbij. De lessen in het Engels maken
leerlingen taalbewust. Ook de ontwikkeling van
de Nederlandse taal wordt erdoor versterkt.
Acis loopt met vijf scholen waar vanaf het nieuwe
schooljaar vroeg-engels wordt gegeven voorop in
de regio.

Nieuwe directeur
OBS De Pijler
MAASDAM: De openbare basisschool De Pijler
heeft met ingang van 1 juli a.s. een nieuwe
directeur. De vacature was ontstaan wegens
het vertrek van de huidige directeur per die
datum. Even voorstellen:
Mijn naam is Tabe Sneijer,
ik ben 52 jaar, gehuwd en
vader van drie kinderen
in de leeftijd van 19, 17
en 13 jaar en sinds 1987
woonachtig in OudBeijerland.
Tabe Sneijer

Ik werk vanaf 1980 in het basisonderwijs en heb
een brede ervaring opgedaan in diverse functies,
waaronder de afgelopen elf jaar als directeur van
een grote basisschool in Rotterdam-Zuid. Hoewel
ik deze functie steeds met enthousiasme heb
uitgevoerd, was ik toe aan een nieuwe uitdaging.
Ik ben dan ook erg enthousiast om binnenkort
te mogen bijdragen aan de verdere ontwikkeling
van De Pijler, samen met een zeer gemotiveerd en
betrokken team, ouders en kinderen. Ik hoop op
een zinvolle en prettige samenwerking.

OBS De Zevensprong en SDK Kinderopvang slaan
OUD-BEIJERLAND: De Zevensprong Centrum
krijgt met ingang van 1 september a.s. een “eigen”
buitenschoolse opvang. SDK kinderopvang breidt
namelijk de buitenschoolse opvang (BSO )in OudBeijerland uit met een nieuwe locatie. De SDK vangt
per week ruim 1.500 kinderen op en heeft al 20 jaar
ervaring in kinderopvang.
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Yvette Goudriaan (locatieleidster van De Zevenspong),
Gerrit Schimmel (directeur van De Zevensprong), en
Jeroen Nusteling (directeur van SDK kinderopvang)
zetten hun handtekening in de nieuwe locatie van de
SDK, in de Zevensprong. Schimmel: “Wij zijn blij met

een BSO locatie in onze school. Wij zien dit als een
goede extra service voor onze ouders.” De Zevenspong
biedt door de afspraak ouders de mogelijkheid, om via
een vertrouwde organisatie gebruik te maken van BSO.
De samenwerking lag voor de hand, omdat de SDK
al dagopvang en buitenschoolse opvang aanbiedt in
Oud-Beijerland. De SDK verzorgt al de BSO in Poortwijk
voor onder andere de OBS De Klinker. Acis en de
SDK hadden daardoor al goede contacten. Volgens
Nusteling was het ook een wens van de SDK om verder
uit te breiden in Oud-Beijerland. SDK en Acis hebben
gekozen om ook voor de lange termijn samen te
werken en willen dan ook graag samenwerken bij de-

Stichting Acis; Aandacht voor goed rekenonderwijs
HOEKSCHE WAARD: Op de
openbare basisscholen van
Stichting Acis wordt rekenen
gezien als een van de belangrijkste
basisvaardigheden. Er wordt
dan ook naast lezen en taal veel
onderwijstijd voor vrijgemaakt.
Aangetoond is, dat de resultaten
van de leerlingen bij goed
rekenonderwijs sterk verbeteren.
Een goede methodiek is “Met
sprongen vooruit” van dr. Julie
Menne. “Met sprongen vooruit” is
een klassikaal oefenprogramma
voor rekenaars in het getallengebied
tot 100 (de middenbouw van de
basisschool). Uit onderzoek is
gebleken, dat de rekenprestaties
van kinderen aanzienlijk verbeteren
als de leerkracht 3x per week

gedurende een kwartier oefenlessen
uit de methodiek “Met sprongen
vooruit” verzorgt. Dat was ook
de ervaring op de obs De Schelf
in ’s-Gravendeel, die zich in het
afgelopen jaar door mevrouw
Menne heeft laten begeleiden.
Op 28 mei jl. kwam dr. Julie
Menne van het Freudenthal
instituut op uitnodiging van
Acis naar de Hoeksche Waard
om informatie te geven over de
huidige ontwikkelingen binnen het
rekenonderwijs op de basisschool
en over haar programma “Met
sprongen vooruit”. Het personeel
van De Schelf gaf informatie over
het gebruik van de methode en de
resultaten in de praktijk. Ruim 70
leerkrachten en directeuren van Acis

woonden de middag bij en tekenden
in op de cursus die in het volgende
schooljaar in de Hoeksche Waard
over dit onderwerp zal worden
gegeven; De kwaliteit van het
rekenonderwijs op de Acis-scholen
zal hierdoor volgend seizoen met
sprongen vooruit gaan.

De Blieken in Klaaswaal, een vin erbij.
KLAASWAAL: Openbare basisschool De Blieken heeft
op donderdag 29 mei de uitbreiding van de school op
feestelijke wijze gevierd. Wethouder P. de Regt voltrok de
officiële opening. Onder zijn leiding lieten de leerlingen
ballonnen op en werd een speeltoestel onthuld. Het
schoolorkest speelde het speciaal gecomponeerde
schoollied en de brandweer zorgde voor een waterballet,
want…Blieken moeten zwemmen.
Wethouder de Regt en de heer L. van Heeren, algemeen
directeur van de Stichting Acis, gingen in hun toespraken
in op de bijzondere bouwstijl van het speellokaal in
de vorm van een vis en de kleurstelling van de school
…”Klaaswaal mag trots zijn op deze school” waar de
kinderen zich als een vis in het water voelen.
Na de opening volgde een feestprogramma voor de
leerlingen. De ouderraad had een speurtocht, feestelijke
lunch en een daverende disco verzorgd.

De Blieken blij met een vin erbij.

handen ineen.
ontwikkeling van de nieuwe brede scholen in
Poortwijk en het centrum van Oud-Beijerland.
De nieuwe BSO gaat open vanaf het nieuwe
schooljaar en zal kinderen opvangen van de
OBS de Zevenspong en mogelijk van andere
scholen in het centrum. Een naam is nog niet
bekend voor de nieuwe locatie, ideeën en
suggesties zijn dan ook van harte welkom
bij het SDK centraal bureau: 078-6226199
of cb@sdk-kinderopvang.nl. U kunt hier
ook terecht voor meer informatie en de
plaatsingsmogelijkheden.

Van links naar rechts Yvette Goudriaan (Zevensprong), Jeroen Nusteling
(SDK) en Gerrit Schimmel (Zevensprong)

verhoogt

kwaliteit

Er wordt nogal wat van een overblijfkracht
gevraagd. Ze moeten niet alleen kunnen omgaan
met kinderen die sterk van elkaar verschillen
maar ook met emoties als verdriet en ruzie.
Daarnaast wordt van overblijfkrachten verwacht
dat zij duidelijk zijn in het stellen van regels,
goed kunnen samenwerken en in staat zijn te
communiceren met ouders en leerkrachten.
Om de overblijfkrachten in hun werkzaamheden te
ondersteunen en de kwaliteit van de tussenschoolse
opvang te verhogen heeft Stichting Acis voor het
tweede achtereenvolgende jaar het initiatief genomen
om overblijfkrachten in de gelegenheid te stellen zich
verder te bekwamen in hun rol. Het aanbod van Acis
bestaat uit een basistraining en een vervolgtraining.

tussenschoolse

opvang

Onderwerpen die tijdens de scholing aan de orde
komen zijn o.a.: communicatie, pesten en positief
leiding geven aan kinderen. Voor de deelnemers zijn er
geen kosten aan de cursus verbonden, omdat Acis die
betaalt uit de subsidie “scholing overblijfmedewerkers”.
De animo voor de trainingen is groot, want meer
dan 20 overblijfmedewerkers hebben zich via de
school aangemeld voor de nieuwe cursus . De vier
bijeenkomsten zijn afgestemd op de schooltijden van
de kinderen en duren van 9.00 uur tot 11.30 uur. Voor
de uitvoering heeft Acis een contract gesloten met
het Expertisecentrum Verantwoord Overblijven dat
verbonden is aan de Vereniging Openbaar Onderwijs.
Als trainingslocaties fungeren basisschool De
Dubbeldekker in Numansdorp en de speciale school voor
basisonderwijs Albert Schweitzer in Oud-Beijerland.

Van Bommelschool geslaagd. Daltonvlag kan uit!
BLAAKSEDIJK: Midden in de
examentijd voor scholieren in
het voortgezet onderwijs ging
de openbare Van Bommelschool
op 20 mei jl. "op" voor het
Daltoncertificaat. De school werd
bezocht door twee visiteurs van
de Nederlandse Daltonvereniging,
die beoordeelden of de school zich
voortaan officieel Daltonschool
mag noemen.
De visiteurs beoordeelden of de
drie Daltonprincipes voldoende
in het onderwijs van de Van
Bommelschool zijn geintegreerd.
Het gaat dan om:
- zelfstandigheid voor de leerlingen
- samenwerken door de leerlingen
- eigen verantwoordelijkheid voor
de leerlingen,
Daartoe werd in de verschillende

groepen van de school
geobserveerd, er werd gesproken
met een aantal ouders, met de
leerlingenraad en met de algemeen
directeur van Stichting Acis. Ook
werd het leerlingenvolgsysteem van
de school beoordeeld.
Met vlag en wimpel
De Van Bommelschool slaagde
met vlag en wimpel. De
visitatiecommissie prees het
pedagogisch klimaat. en gaf
de directie en het team een
geweldig compliment door te
stellen, dat de school verder is
met de Daltonontwikkeling dan
menig school die zich al jarenlang
Daltonschool mag noemen.
Ook waren de leden van de
visitatiecommissie onder de indruk
van de wijze waarop Stichting Acis
het vijftig jaar oude gebouw heeft

verbouwd en daarmee geschikt
heeft gemaakt voor eigentijds
Daltononderwijs.
De officiele uitreiking van het
Daltoncertificaat zal op 10 juli
a.s. plaatsvinden, tegelijk met de
feestelijke heropening van het
gerenoveerde en uitgebreide
gebouw. De Burgemeester van
Bommelschool is de eerste school
in de Hoeksche Waard met het
Dalton predikaat .
Wij feliciteren de ouders, leerlingen,
leerkrachten en directie van
de school van harte met dit
fantastische resultaat.

Steeds actuele informatie op http://www.acishw.nl, nieuws
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OBS De Takkenbosse breidt uit
NUMANSDORP: De openbare basisschool
De Takkenbosse krijgt er ruimte bij.
Onlangs werd gestart met de bouw
van 2 extra lokalen en 2 studio´s. In
deze nieuwe ruimten zal de Stichting
Kinderopvang Cromstrijen (SKOC) vanaf
1 september a.s. buitenschoolse opvang
gaan verzorgen.
Voor de ouders en kinderen van De
Takkenbosse is het nieuwe aanbod ideaal.
Niet langer hoeven zij naar "de andere
kant" van het dorp voor buitenschoolse
opvang.

T 0186 - 60 58 00

F 0186 - 60 58 20

Het College van Burgemeester en Wethouders
en de gemeenteraad van Oud-Beijerland staan
positief ten opzichte van dit voorstel. Onlangs
heeft de gemeenteraad niet alleen het vereiste
budget voor de uitbreiding van het tijdelijke
gebouw beschikbaar gesteld, ook is het besluit
genomen dat binnen vier jaar in Poortwijk 3 een

E info@acishw.nl

De huidige tijdelijke school telt 7 leslokalen en
een speellokaal en is momenteel vol. Om De
Klinker aan extra ruimte te helpen en tegelijkertijd
ook de komst van een protestantse basisschool
naar Poortwijk mogelijk te maken, hebben Acis
en PCPO een bouwvergunning ingediend voor
het plaatsen van een verdieping op de huidige
school, met nog eens 8 lokalen. Tevens hebben
de schoolbesturen voorgesteld een deel van het
parkeerterrein van de naastgelegen kerk te gaan
gebruiken als schoolplein.

permanent gebouw zal worden gerealiseerd waar,
naast het openbaar en christelijk basisonderwijs,
ook andere voorzieningen zullen worden
ondergebracht (brede school).
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met:
Gemeente Oud-Beijerland / Team Communicatie /
Madelon Baans
Telefoon: (0186) 64 65 68 / e-mail: m.baans@oudbeijerland.nl
Stichting Acis / de heer L.J. van Heeren
Telefoon: (0186) 60 58 00

website: www.acishw.nl

OUD-BEIJERLAND: In april 2007 is
basisschool De Klinker, aan het
Stravinskypad in Poortwijk, geopend. De
school heeft het afgelopen jaar een flinke
groei doorgemaakt en heeft al ruim 200
leerlingen. Acis heeft hiermee aangetoond,
dat er in deze wijk grote behoefte is aan
openbaar basisonderwijs.

www.wsns-hw.nl

Uitbreiding OBS De Klinker

Stichting ACIS
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard

Ook worden belangstellenden geïnformeerd over
meer praktische en onderwijskundige zaken.
Antwoord zal worden gegeven op vragen als:

Iedereen is van harte welkom in de school: Jan
Lievenslaan 1, 3262 ND Oud-Beijerland. tel.
0186-615403

Wilhelminastraat 6a

Tijdens de informatieavond in de school op 23
juni a.s. (van 19.30 tot 21.00 uur) geven de directeur van de Albert Schweitzerschool, de heer C.
Bosmans, en de onderwijskundig beleidsmedewerker van Stichting Acis, de heer P. den Hartog, nadere informatie over de toelatingsprocedure en de
samenwerking tussen de school en het Regionaal
Expertisecentrum Rijndrecht, het RMPI.

Hoe komt het lesprogramma er uit te
zien?
Wie wordt/worden de leerkracht(en)?
Hoe ziet het lokaal eruit?
Hoe is de samenwerking met de andere
groepen van de Albert Schweitzerschool?
Daarnaast is er volop gelegenheid voor aanvullende vragen.

3271 BZ Mijnsheerenland

De Expertiseklas is bedoeld voor kinderen met
autismespectrumstoornissen, PDD-nos, Asperger,
angsten e.d. Om te kunnen worden toegelaten
tot de Expertiseklas moeten kinderen beschikken
over een Cluster IV-indicatie (een zogenaamde
rugzak).

-

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

O

UD-BEIJERLAND: De Albert
Schweitzerschool, voor speciaal
basisonderwijs in Oud-Beijerland,
geeft onderwijs aan leerlingen met leer- en/
of gedragsproblemen. Vanaf het nieuwe
schooljaar wordt het zorgaanbod van deze
school uitgebreid met een Expertiseklas.
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Voorlichtingsavond Expertiseklas Albert
Schweitzerschool

