Alles moet mee, van paperclip
Het nieuwe gebouw, een stukje verderop in de wijk, zal naast De Klinker onderdak bieden
aan de dependance van christelijke basisschool Sabina van Egmond en de buitenschoolse
opvang van SDK kinderopvang. „We zijn al druk bezig met de voorbereiding daarvoor en het
inpakken van spullen. We zijn soms wel al een beetje te voorbarig geweest. De Sinterklaasspullen bijvoorbeeld zaten al in verhuisdozen maar die moeten er weer uit,” vertelt directeur
Mariètta Vermaas.
Het hele huidige complex aan het Stravinskypad moet leeg. Dat betekent verhuizing van tien
groepen van De Klinker en vier groepen van de Sabina van Egmondschool, maar ook van de
magazijnen en de schuur. „Alles moet mee, van paperclip tot tafels en stoelen,” aldus Vermaas. Ook de groepen 6, 7 en 8 die nu op De Medeklinker in de wijk Croonenburgh zitten,
gaan naar de nieuwbouw. En dat heeft op De Medeklinker weer een interne verhuizing tot
gevolg.

Omdat de leerlingen van De Klinker geld willen inzamelen voor de inrichting van het nieuwe
schoolplein worden in de loop van dit schooljaar diverse acties op touw gezet.
Op www.obs-deklinker.nl kunt u de voortgang van het project volgen.

E info@acishw.nl
www.acishw.nl
www.ovohw.nl
www.wsns-hw.nl

De leerlingen worden zich steeds meer bewust van de op handen zijnde gigantische operatie. „Als we naar de gymzaal lopen in de wijk komen we langs het nieuwe gebouw. Uiteraard
juichen we dan even,” vertelt de schooldirecteur.

Biezenvijver 5, 3297 GK
Puttershoek
T 078-629 59 99
F 078-629 59 98
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tot tafels en stoelen!
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In de loop van februari zal obs De Klinker in de wijk Poortwijk, Oud-Beijerland,
haar onderkomen aan het Stravinskypad verlaten en verhuizen naar een nieuwe,
multifunctionele accommodatie.

Stichting Acis
Openbaar Primair Onderwijs/
Stichting Openbaar Voortgezet
Onderwijs Hoeksche Waard

Verhuizing Klinker
komt steeds dichterbij

Nieuw
Kenniscentrum
Passend Onderwijs
in Oud-Beijerland

Topperdeflop
„Dag mijnheer Van Heeren, met Radio
Rijnmond. In het programma tussen
twaalf en twee bespreken we de score
van basisscholen op de Cito eindtoets.
We willen u daar graag een paar vragen
over stellen.”

„Prachtig, mijnheer Van Heeren, dan legt
u dat toch uit aan de luisteraars. Overigens, in de Hoeksche Waard Top 3 staan
maar liefst twee
Acis scholen.
Gefeliciteerd
hoor.“
En zo komt een
onderwerp dat
al veel te veel
aandacht krijgt
onbedoeld
opnieuw in het
Luc van Heeren, voorzitter
college van bestuur Stichnieuws.
ting Acis en Stichting Ovo

Vanuit de lucht is het nieuwe gebouw langs de Kwakscheweg goed te zien

Bestuurskantoor Acis/OPO/OVO

Vervolg op pagina 2

Het nieuwe gebouw, dat naast
klaslokalen ook een speellokaal,
gymzaal en schoolplein zal krijgen,
moet in de wijk Poortwijk in OudBeijerland komen te staan, tussen
scholengemeenschap Willem van
Oranje en de nieuwe multifunctionele
school aan de Kwakscheweg. In
het Kenniscentrum komen de
basisscholen Het Pluspunt (openbaar),
De Ark en de Willem-Alexanderschool
(christelijk).
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„Tsja, ik ben helemaal geen voorstander
van die Cito-‘scholiebollentest’. Die toets
is bedoeld als second opinion naast het
advies van de basisschool, als hulpmiddel om de leerlingen op de juiste plaats
in het voortgezet onderwijs te krijgen.
Niet om er een scholenwedstrijdje van te
maken.

Als het aan Stichting Acis en CSG De
Waard ligt, worden alle basisscholen
voor speciaal onderwijs binnen
afzienbare tijd gevestigd in één
gebouw in Oud-Beijerland. Kinderen
uit de hele Hoeksche Waard kunnen
dan terecht in Kenniscentrum Passend
Onderwijs Hoeksche Waard.

Het Pluspunt biedt speciaal
basisonderwijs voor kinderen
met leer- en gedragsproblemen.
Daarnaast heeft de school ook een
leerweg voor kinderen met autistisch
spectrum stoornissen en een leerweg
voor hoogbegaafde leerlingen.
De Willem-Alexanderschool biedt
naast speciaal basisonderwijs ook

opvang aan jonge risicoleerlingen (in
de kleuterleeftijd) en De Ark geeft
onderwijs aan zeer moeilijk lerende
kinderen.
„Alle expertise van de drie scholen
komt in één gebouw samen. Voor
de kinderen en hun ouders biedt dat
alleen maar voordelen. Als de scholen
onder één dak samenkomen, kunnen
uit het brede aanbod speciale menu’s
voor individuele leerlingen worden
samengesteld. Eén plus één plus één
is in dat geval tien,” aldus Luc van
Heeren, voorzitter van het college
van bestuur van Stichting Acis. Hij is
van mening dat de kwaliteit van het
speciaal onderwijs in de Hoeksche
Waard nog beter zal worden omdat
de scholen makkelijker hun kennis
met elkaar kunnen delen.
Het begin van de bouw staat gepland
voor half 2016. De Oud-Beijerlandse
politiek moet nog goedkeuring geven
aan de investering.
Het motto ‘geen kind het dorp uit,
geen kind het eiland af’ zal met
het nieuwe Kenniscentrum nog beter
waargemaakt kunnen worden.

Vervolg van "Topperdeflop"

„De boer kan op het juiste
moment zijn stekjes planten,
sproeien en schoffelen maar voor
de hoeveelheid zon, wind en die
eerste nachtvorst, die de spruiten
extra lekker maakt, is hij afhankelijk van de natuur. Zo is het ook
met een leraar. Je hebt invloed
op het resultaat, maar er zijn vele
factoren buiten de school die de
prestaties van kinderen beïnvloeden. Leraren hebben een achterstand op de boer die zelf het zaad
kan kiezen. Scholen hebben daar
geen invloed op …….”
„Dank u wel, mijnheer Van Heeren.
Dat is duidelijk. En dan nu ‘Teach
your children’, een heerlijke
gouwe ouwe van Crosby Stills
Nash & Young en daarna gaan we
naar Dordrecht waar het Albert
Schweitzerziekenhuis op de eerste
plaats in de AD ziekenhuistest
staat.”
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„Dag mijnheer Van Heeren. U bent
live in de uitzending. U bent geen
voorstander van het publiceren
van de Cito-scholenranglijst. Legt
u dat eens uit.” „Om dat duidelijk
te maken neem ik alle luisteraars
even mee naar onze mooie
Hoeksche Waard waar nu grote
hoeveelheden spruiten op de
akkers staan. En ik stel u de
vraag: Is de spruitenboer die
straks een geweldige oogst binnenhaalt ook een goede boer….?”

Stichting Acis heeft
integriteitscode
Ontsporend gedrag van
bestuurders en toezichthouders
in ons land heeft geleid tot
het debat over ‘goed bestuur’.
Hoe kan integriteit binnen
organisaties gewaarborgd
worden? Daarbij gaat het niet
alleen om het handelen van
bijvoorbeeld de bestuurders of
medewerkers in de uitoefening
van hun functie (zoals bij het
ontvangen van geschenken) en
het voorkomen van de schijn van
belangenverstrengeling. Het gaat
om meer dan dat.
Regels en Gedragslijnen
Om ongewenst gedrag binnen
Stichting Acis te voorkomen is een
integriteitscode opgesteld waarin
concrete regels en algemene
gedragslijnen staan geformuleerd. De
integriteitscode geldt voor iedereen
die optreedt namens of ten behoeve
van Stichting Acis en de aangesloten
scholen. De code biedt een kader
bij het interpreteren, beoordelen en
afwegen van wel of niet aanvaardbaar
gedrag zoals hoe om te gaan met
geschenken van ouders en relaties
en met privégebruik van telefoon
en computer, of hoe om te gaan met
bedrijven door medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor inkoop.
Het is van groot belang dat iedereen

Voor iedereen
Deze integriteitcode geldt voor
iedereen die optreedt namens of
ten behoeve van Stichting Acis,
dus niet alleen voor medewerkers,
directieleden, leden van het College
van Bestuur en Raad van Toezicht,
maar ook voor een bredere kring:
bedrijven en instanties die werken
in opdracht van Stichting Acis of één
van de bij de stichting aangesloten
scholen.
De integriteitscode heeft als doel
medewerkers, directieleden, leden
van het College van Bestuur en Raad
van Toezicht, maar ook bedrijven
en instanties die werken in opdracht
van Stichting Acis of de aangesloten
scholen, hun handelen binnen de
specifieke context goed te kunnen
laten interpreteren, beoordelen en
afwegen.
De tekst van de code kunt u vinden
op www.acishw.nl, kiezen voor
‘openbaar primair onderwijs’ (oranje)
en vervolgens voor ‘beleid’.

Snappet in de klas
In mei en juni van dit jaar is met groot succes ‘Snappet’ gestart in groep 4 op obs de Boomgaard in
Mijnsheerenland, een proef om met tablets te gaan werken in de klas. Zowel de kinderen als de
leerkracht waren zeer enthousiast en er was een opmerkelijke verbetering te constateren in concentratie,
tempo en resultaten. Mede hierdoor heeft De Boomgaard besloten tot uitbreiding en op termijn alle
leerlingen van tablets te voorzien.
Inmiddels werken sinds de zomervakantie de groepen
4, 5 en 6 al op deze wijze; de leerlingen van de groepen
7 en 8 moeten nog even geduld hebben. Voor hen is de
tablet volgend jaar pas beschikbaar.
‘Snappet’ wordt gebruikt bij rekenen, taal, spelling en
begrijpend lezen. De leerkracht geeft instructie aan het
begin van de les waarna de kinderen aan de slag gaan
met het maken van de opdrachten op de tablets. Werkboekjes zijn dus niet meer nodig.

lend ervaren want ze schreven de hele dag al. Nu wordt
het schrijven iets bijzonders waardoor het vanzelf weer
leuk wordt,”aldus directeur Gerard Hofsté.
De start van het nieuwe schooljaar bracht wel wat
kinderziektes aan het licht: de wifi-verbinding bleek niet
altijd optimaal te zijn. Oorzaak zijn de werkzaamheden
aan kabels en leidingen in Mijnsheerenland waardoor af
en toe storing optreedt of een trage verbinding. Als het
goed is behoren deze ongemakken binnenkort tot het
verleden.

De leerlingen krijgen nu typeles op school maar ook de
schrijflessen worden nog steeds gegeven. „Schrijfles
werd in het verleden door de kinderen vaak als verve-

Door het succes op De Boomgaard wordt ‘Snappet’ al
dan niet gefaseerd ook op andere scholen van Stichting
Acis ingevoerd.

De gemeente Binnenmaas werkt samen met Stichting Acis en CSG De Waard aan project ’t Koetsveld
in Westmaas. Op de huidige locatie van de twee scholen en gebouw Concordia in Westmaas zal een
multifunctionele accommodatie verrijzen die plaats zal bieden aan beide scholen, een gymzaal,
bibliotheek en ontmoetingsruimte.

De ‘oude’ Vlashoek aan de Van Koetsveldlaan

bestuur

die te maken heeft of krijgt met
Stichting Acis vertrouwen kan hebben
in onze stichting als organisatie en in
de mensen die met elkaar het gezicht
van de stichting bepalen. Dat is de
reden om een aantal zaken vast te
leggen in een integriteitcode.

De Vlashoek naar nieuw gebouw

Ik had nog willen zeggen dat de
Hoeksche Waard een groen eiland
is, niet alleen door al die spruiten
maar ook dankzij de onderwijsinspectie die alle scholen voor
primair en voortgezet onderwijs
een goede, dus groene, beoordeling heeft gegeven. Dat zegt veel
meer dan een ranglijst.
Luc van Heeren, voorzitter college van
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Hoe leg je nu in luttele minuten
uit dat de gemiddelde Cito score
niets zegt over de kwaliteit van
een school? Goede leraren bereiken wel betere resultaten maar zij
hebben elk jaar andere leerlingen
met wisselende mogelijkheden en
daardoor soms ook een tegenvallende leeropbrengsten.

Obs De Vlashoek is één van de scholen die volledig vernieuwd zal worden. Dat is geen overbodige luxe want het
huidige gebouw dateert van eind jaren ’50. Inmiddels is een keuze gemaakt voor een architect en wordt gewerkt
aan het mogelijk maken van tijdelijke huisvesting van de school tijdens de nieuwbouw.
Van de vorderingen van het plan wordt regelmatig verslag gedaan in een nieuwsbrief die een paar keer per jaar
door de gemeente Binnenmaas wordt uitgebracht. De informatie is ook na te lezen op
www.acishw.nl en www.binnenmaas.nl.

Nieuwe
website
Stichting
Acis
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Sinds een paar maanden
heeft Stichting Acis een
nieuwe website, nog wel
steeds met de vertrouwde naam: www.acishw.nl.
In de structuur is echter
wel wat veranderd. Op de
homepage van de nieuwe
website kunt u nu een
keuze maken uit drie
menu’s waarna u wordt
doorgelinkt:

Acis openbaar onderwijs:
de nauwe samenwerking tussen de stichtingen voor openbaar primair en openbaar voortgezet
onderwijs in de Hoeksche Waard komt nu ook tot uitdrukking op de website. Hieronder vindt u
informatie over gezamenlijk beleid en gezamenlijke activiteiten van het primair en voortgezet
onderwijs, vacatures en vakanties.
Openbaar Primair Onderwijs (Opo):
Hier vindt u alle nieuws en informatie over de 22 aangesloten scholen voor primair onderwijs.
Openbaar Voortgezet Onderwijs (Ovo):
hier vindt u alle nieuws en informatie over Stichting Ovo en de twee scholen voor openbaar
voortgezet onderwijs in Oud-Beijerland.

Rebecca Vroegindeweij
is de nieuwe rector van
het Hoeksch Lyceum
OUD-BEIJERLAND – Ze stond al weken te trappelen om te beginnen maar
moest toch nog even wachten tot de eerste schooldag op 2 september.
Rebecca Vroegindeweij (50) is met ingang van dit schooljaar de nieuwe
rector van het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland, de school die al heel
lang zo’n belangrijke rol speelt in haar leven.
De gang naar het vwo na de lagere
school is haar eerste kennismaking
met de RSG, zoals het Hoeksch Lyceum destijds heette. Het doorlopen
van het vwo verloopt voorspoedig
en Vroegindeweij vertrekt daarna
naar Leiden om Frans te gaan studeren. Die studie betekent niet het
einde van het contact met de RSG
want er moet stage worden gelopen
en dat vindt uiteraard plaats op haar
‘oude’ school.
Na de studie Frans en diverse banen
besluit ze met volle overtuiging voor
haar drie kinderen te gaan zorgen. In
de avonduren werkt ze ‘voor de lol’
als vertaalster en geeft ze Franse les
aan volwassenen.
Wanneer haar jongste dochter naar
de basisschool gaat, keert Vroegindeweij terug naar de RSG; als
docente Frans dit keer. Later wordt
dat uitgebreid met het mentorschap,
het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad en een functie als
kwaliteitsdeskundige. „Hierdoor heb
ik de school vanuit elke hoek leren
kennen,” vertelt ze.

„Het is leuker op de middelbare school,” vindt Stephney de Wolff (11) uit Maasdam. Sinds dit schooljaar zit ze op het
Actief College in Oud-Beijerland, in de brugklas van de gemengde leerweg. „Je mag hier zelfstandiger zijn dan op de
basisschool. Ook elk uur een andere docent en een ander lokaal is leuk en mijn klas is een stuk kleiner dan in groep
8,” aldus de studente die toegeeft de eerste paar dagen wel eens een paar keer te zijn verdwaald in het gebouw aan
de Koninginneweg.
Toen ze nog in groep 8 zat op De Pijler in Maasdam heeft ze zoveel mogelijk open dagen van scholen voor voortgezet onderwijs bezocht. Uiteindelijk viel de keuze op het Actief College. „Meer kinderen uit mijn klas gingen hier naar
toe en bovendien past deze school beter bij mijn niveau van leren. Hier volg ik veel vakken waarin ik iets met mijn
handen kan doen zoals handvaardigheid.” Ze kijkt nu al vol ongeduld uit naar het tweede jaar waarin ze ook kookles
gaat krijgen.

De grotere afstand van huis naar school
vindt ze minder leuk. „Ik was gewend naar
school te lopen maar nu moet ik met de
fiets.” Gelukkig mag ze in de winter lekker
met de bus. Maar met een paar medescholieren fietsen naar Oud-Beijerland is
toch eigenlijk ook wel gezellig, geeft ze
toe.

Het favoriete vak van Stephney is drama

dat ze al zo lang op het Hoeksch
Lyceum heeft gewerkt. „Dat zorgt
toch voor een zekere continuïteit en
een goede band met de collega’s.
Ik ken de werkvloer en de behoefte
van de Hoeksche Waardse leerling.
De dagen vliegen om, ik maak heel
veel uren maar ik heb er nog geen
moment spijt van gehad.”
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Leuker op het Actief College

Als de functie van rector vrij komt,
aarzelt ze geen moment en schrijft
een sollicitatiebrief. „Als rector kan
ik me op een nog bredere manier
inzetten voor de Hoeksche Waardse
jeugd.” Leerlinggericht werken is
haar uitgangspunt. „We moeten altijd
kijken naar de mogelijkheden van
een leerling, het onderwijs zo inrichten dat elk kind tot zijn recht komt.
Niet alleen door een ruim aanbod
zoals keuzeonderwijs, sportklassen, International Business College,
Cambridge Engels, debatclub, en
Legoteam, maar door de manier
waarop we ons onderwijs inrichten.”
Ook moeten ouders meer bij het onderwijs betrokken worden, vindt ze.
„We hebben de ouders nodig. Met de
ouders delen we immers de verantwoordelijkheid voor het kind.”
Met groot enthousiasme is ze na de
zomervakantie aan de slag gegaan
en heeft collega’s, leerlingen en
ouders een goed schooljaar toegewenst en gewezen op het belang
van een goede samenwerking. Ze
ziet het als een groot voordeel

De Boomgaard wordt gloednieuw
De gemeente Binnenmaas werkt
samen met Stichting Acis, CSG
De Waard, Zorgwaard en HW
Wonen aan de realisatie van een
multifunctioneel centrum in het
dorpshart van Mijnsheerenland.

Openbare basisschool De Boomgaard
in Mijnsheerenland is één van de
scholen die onderdeel gaat uitmaken
van het centrum en dus een
gloednieuw onderkomen zal krijgen.
Daarnaast komen in

het centrum een sporthal, cbs De
Molenwiek en zorgwoningen.
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Het huidige schoolgebouw van
De Boomgaard aan de E. van Loonstraat

Op dinsdag 29 oktober a.s. wordt op obs De Schelf in
‘s-Gravendeel een onderwijsmarkt gehouden voor
ouders en leerlingen uit de groepen 7 en 8 en andere
belangstellenden. Het is de aftrap voor de schoolkeuze
die leerlingen en ouders dit schooljaar moeten maken.
Op de onderwijsmarkt in ’s-Gravendeel presenteren zich:
• Hoeksch Lyceum, Oud-Beijerland: mavo, havo, atheneum, gymnasium
• Actief College, Oud-Beijerland: vmbo basis- en kaderberoepsgericht met lwoo in de sectoren Techniek
Breed, Zorg en Welzijn en Economie
• CSG Willem van Oranje, Oud Beijerland
• Wellantcollege, Klaaswaal en Dordrecht: vmbo
• Wellantcollege, vmbo mavo Stek, Dordrecht
• Stedelijk Dalton Lyceum, Dordrecht
• Insula College, Dordrecht
• Johan de Witt-gymnasium, Dordrecht

In de hal en speelzaal van De Schelf heeft elke school
een informatiestand. Daarnaast zijn er twee informatieronden waarin de scholen voor voortgezet onderwijs
zich presenteren.
De scholenmarkt vindt plaats in het gebouw van De
Schelf aan de Vlasstraat 3 in ’s-Gravendeel en duurt van
19.00 tot 21.00 uur.
Op woensdag 13 november
a.s. – van 16.00-20.00 uur
- zullen de diverse scholen
voor voortgezet onderwijs
zich presenteren op de
scholenmarkt in Partycentrum Alcazar, Groeneweg 16,
Puttershoek.

Blijf achter
een vrachtwagen!
Vorige maand hebben de leerlingen van de bovenbouw van obs Het Anker en de Burgemeester
van Bommelschool in Heinenoord een bijzondere verkeersles gehad. Vanuit het project ‘Buurt
Bestuurt’ kregen ze les over de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens.
Twee leden van het comité ‘Buurt Bestuurt’, allebei
vrachtwagenchauffeur, hadden hun vrachtwagens
voor de school geparkeerd. Samen met de wijkagent gaven zij uitleg over de dode hoek en de
remweg.
Bij dodehoek-ongevallen komen naar rechts
afslaande vrachtauto's in aanrijding met fietsers,
bromfietsers of voetgangers die zich rechts naast
de vrachtauto bevinden. Het zicht van de chauffeur
op het gebied rechts naast de vrachtauto is verre

Einstein op de Takkenbosse
Op de Takkenbosse in Numansdorp wordt al vijf jaar lang gewerkt met plusgroepen, de Bamboe groepen, voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Omdat er nog behoefte was aan een groep waar hoogbegaafde leerlingen op een
andere manier kunnen werken is er sinds dit schooljaar de Einstein-groep, met zeven leerlingen uit de groepen 6 en 7.
Daarin wordt gewerkt aan onderzoeken, filosofie en Frans.

van optimaal. De gevolgen van dodehoek-ongevallen zijn vrijwel altijd zeer ernstig.
Met groot enthousiasme klommen de kinderen één
voor één in de cabines van de trucks om met eigen
ogen te zien wat voor een vrachtwagenchauffeur
wel en niet in de spiegels zichtbaar is.
‘Blijf achter een vrachtwagen! Naast een vrachtwagen is het levensgevaarlijk!’ is de belangrijkste les
die de kinderen hierdoor hebben geleerd.
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Voor de zomervakantie werd
in de hal van De Boomgaard
een inloopbijeenkomst
gehouden waarop inwoners van
Mijnsheerenland informatie konden
krijgen over het bestemmingsplan
en over het inrichtingsplan voor het
nieuwe dorpshart. Het MFC krijgt in
de komende periode verder inhoud
en vorm. Een architect is inmiddels
geselecteerd. Als alles volgens
plan verloopt kan De Boomgaard
in het voorjaar van 2016 verhuizen
Een tijdelijke accommodatie voor
de school is niet nodig omdat de
nieuwe school op een andere plek in
Mijnsheerenland komt te staan.
Meer informatie op
www.binnenmaas.nl

Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs

