Stichting Acis heeft twintig basisscholen,
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één school voor speciaal basisonderwijs en
twee scholen voor voortgezet onderwijs.
Met vijfduizend leerlingen en vijfhonderd
medewerkers is Acis veruit de grootste
onderwijsaanbieder in de Hoeksche Waard
met het breedste onderwijsaanbod.
www.acishw.nl

Gerbert, we zullen
je missen!

1 oktober

Ruim veertien jaar heeft Gerbert Denneboom (61) als bestuurder

Elk jaar moeten alle scholen in

gewerkt. Sinds kort is hij vanwege privéomstandigheden met

ons land het leerlingenaantal

vervroegd pensioen. Hoewel het geen eenvoudige beslissing is

doorgeven aan het Ministerie van

geweest, is hij van mening dat het wel een goede beslissing was.

Onderwijs en Wetenschappen.

„Ik was nog niet ‘uitgewerkt’ maar ik heb toch gekozen voor het

Die leerlingencijfers zijn voor

welzijn van mij en mijn echtgenote. Ik heb nu meer aandacht voor

scholen van belang in verband met

de thuissituatie. Bovendien wilde ik voorkomen dat de mensen

de bekostiging. Bovendien is het

van Acis eronder zouden lijden als ik mijn aandacht niet ten volle

aardig materiaal voor de statistici

op mijn werk kan richten.”

met de portefeuille Personeel op het bestuurskantoor van Acis

onder ons.
Gerbert is een echte onderwijsman. Na de pedagogische academie en
een studie onderwijskunde startte hij zijn onderwijsloopbaan op een

scholen voor primair onderwijs 3106

school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Op zijn 29e jaar werd hij

leerlingen. In 2016 waren dat er 3143.

schooldirecteur. „Op de lagere school wist ik al dat ik het onderwijs in

Acht openbare basisscholen in de
Hoeksche Waard hadden op 1 oktober
2017 meer leerlingen dan in 2016. De
grootste groei maakte De Meerwaarde
(Strijen) door. Van 265 in 2016 naar
286 in 2017.
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Op 1 oktober hadden de openbare
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wilde. Maar ik wist ook dat ik nooit een baan wilde hebben waarin ik tot
mijn 65e zou blijven hangen.”
Na interim functies bij diverse gemeenten te hebben vervuld solliciteerde
hij in 2003 naar de functie van adjunct algemeen directeur bij het nieuw
op te richten schoolbestuur Stichting Acis. De openbare basisscholen
in de Hoeksche Waard werden destijds nog bestuurd door de Hoeksche
Waardse gemeenten. Omdat er fikse veranderingen aan zaten te komen in
de verantwoordelijkheid en de financiering van het onderwijs besloten de
gemeenten over te gaan tot verzelfstandiging van de openbare scholen.
Op 1 januari 2004 werd Stichting Acis openbaar primair onderwijs
Hoeksche Waard opgericht en was het nieuwe schoolbestuur voor alle 24
openbare scholen op het eiland een feit. Samen met Luc van Heeren, de
nieuwe algemeen directeur, begon Gerbert aan een enorme klus. „Het was
pionieren. We kregen van de gemeenten een paar plastic tassen mee vol
met documenten.” Een kantoor hadden ze nog niet. „We werkten de eerste
maanden met onze mobiele telefoons vanuit de auto.”

Luc van Heeren, voorzitter college van bestuur
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Opvallend, want Strijen is een van de

Door de scholen, die gewend

snelst vergrijzende dorpen.

waren bestuurd te worden door

begin hebben we alle scholen de ruimte gegeven om

Dat mensen hem hebben gewaardeerd, blijkt wel uit de

zichzelf te blijven, binnen bepaalde kaders,” vertelt

vele hartverwarmende reacties, kaartjes en bloemen

Gerbert.

die hij heeft ontvangen sinds zijn afscheid bekend is
geworden. Het is duidelijk dat hij gemist gaat worden.

de gemeente waarin ze waren

Met de portefeuille Personeel voelde Gerbert zich als

Andere groeiers:

gevestigd, werd de samenvoeging

een vis in het water. „Ik ben een ‘mensen-mens’. Ik heb

Voor de toekomst hoopt hij dat de ‘menselijke maat’

De Zevensprong (Oud-Beijerland)

met argusogen bekeken. „De

de medewerkers, onze leerlingen en de ouders altijd

altijd voorop blijft staan en dat Acis zich terughoudend

van 218 naar 228 (+10)

directeuren vreesden dat we van

met respect en compassie behandeld. Mijn uitgangspunt

blijft opstellen bij de ‘vele luchtballonnen die worden

De Eendragt (Zuid-Beijerland)

alle scholen een eenheidsworst

was om problemen in overleg op te lossen en niet te

opgelaten in Den Haag’ op het gebied van onderwijs.

van 92 naar 101 (+9)

zouden maken. Dat hebben we

laten escaleren. Ik zorgde voor korte lijnen met de

„Den Haag wil te snel en te vaak verandering van beleid.

De Schelf (’s Gravendeel)

echter niet gedaan. Vanaf het

schooldirecteuren, er was altijd direct contact mogelijk.”

Dat gaat ten koste van het onderwijs.”

van 238 naar 245 (+7 leerlingen).
Krimp was er ook:
Julianaschool (Schenkeldijk)
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De Vlashoek (Westmaas)

Toezicht op de scholen

van 99 naar 72 (-15)

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de scholen om de

De Pijler (Maasdam)

kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Dat toezicht vindt

van 168 naar 154 (-14)

elke vier jaar plaats. Sinds 1 augustus van dit jaar is de

De Takkenbosse (Numansdorp)

manier van toezichthouden vernieuwd.
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van 42 naar 21 (-21)

van 244 naar 236 leerlingen (-8).
Voorheen werd bij het onderzoek aan de scholen een controle
Het meest pijnlijk is de leerlingenafname

uitgevoerd aan de hand van een aantal criteria. Vervolgens werd het

van de Julianaschool. Als gevolg van de

schoolbestuur op de hoogte gebracht van de bevindingen van de

sluiting van het asielzoekerscentrum

Inspectie. Tegenwoordig begint de Inspectie bij het schoolbestuur.

in ’s-Gravendeel heeft de school niet

Het bestuur is immers primair verantwoordelijk voor de kwaliteit en

alleen twintig leerlingen verloren,

zou moeten weten wat er op de scholen gebeurt. Nieuw is dat de

maar ook zijn bestaansrecht. In de Wet

Inspectie wil weten welke ambities het bestuur heeft, wat het bestuur

op het Primair Onderwijs is namelijk

de komende jaren wil bereiken met de scholen, en op welke manier

vastgelegd dat wanneer een school op

dat gerealiseerd gaat worden. Na een gesprek met het bestuur

teldatum 1 oktober in enig jaar minder

bezoeken de inspecteurs steekproefsgewijs een aantal scholen om te

dan drieëntwintig leerlingen heeft, de

kijken of en hoe het verhaal van het bestuur op de werkvloer wordt

Minister de bekostiging van de school

vertaald. Bekeken wordt hoe een school de plannen van het bestuur

op 1 augustus in het daarop volgende

in de praktijk uit gaat voeren. Ook wordt gekeken of de scholen

jaar beëindigt. Voor de Julianaschool

voldoen aan hun eigen ambities, of ze daadwerkelijk in de praktijk

betekent dit dus dat de school aan het

brengen wat ze hebben geschreven in bijvoorbeeld hun schoolplan en

eind van dit cursusjaar haar deuren

wat ze naar buiten uitdragen. Blijft het bij ‘papieren woorden’ of doen

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie

Een Gezond Schoolplein is een uitdagende, groene

voorgoed zal moeten sluiten.

ze wat ze beloven? Deze nieuwe manier van toezichthouden zorgt

van Volksgezondheid is gebleken dat na de

en rookvrije omgeving waar kinderen kunnen spelen

Alleen fusie is een alternatief voor

ervoor dat het onderwijs veel meer gaat nadenken over de ambities

herinrichting van een schoolplein tot ‘Gezond

en sporten, waar ze worden gestimuleerd om te

het opheffen van de Julianaschool. De

en het in kaart brengen daarvan. Dit zou moeten zorgen voor een

Schoolplein’ het sociale klimaat op het plein is

bewegen en waar de fantasie wordt geprikkeld, ook

meest aannemelijke fusiepartner is De

verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien kunnen de

verbeterd. Volgens de onderzoekers zijn er na

na schooltijd.

Boemerang in Mookhoek. In de komende

scholen nu laten zien wat hun eigen kracht is, waar ze trots op zijn

de herinrichting minder ruzies en pesterijen op

maanden zal worden onderzocht of

en wat hun eigen manier van werken is. Want al onze scholen hebben

het plein dan daarvoor. Ook zien ze dat minder

Onder de Wieken was vorig jaar één van de zeventig

ouders en leerkrachten van deze twee

een ‘eigen gezicht’ en dat moet zo blijven.

kinderen aan de kant blijven staan.

scholen in Nederland die subsidie heeft gekregen

Op Gezonde Schoolpleinen
wordt minder gepest

scholen van mening zijn dat fusie een

voor het ontwikkelen van een Gezond Schoolplein.

betere optie is dan sluiting van de

Dat had Ingrid Monnee, directeur van basisschool

Het nieuwe plein is veel ‘groener’, met struiken, (fruit)

Julianaschool, ondanks dat er in beide

Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland, ook al

bomen, noten- en bessenstruiken. Er is een panna-

gevallen vanaf 1 augustus 2018 geen

geconcludeerd: „De kinderen gaan helemaal op in

veld, een klimtoestel met een klimwandje, bankjes,

onderwijs meer gegeven zal worden in

hun spel en worden niet alleen op sociaal gebied als

prullenbakken en verlichting.

het schoolgebouw in Schenkeldijk.

ook op motorisch gebied meer uitgedaagd. Daardoor

Na Strijensas (De Hooistoof) en

letten ze minder op elkaar. Op het plein is nu ook

Bij heel warm weer komt boven het kleutergedeelte

Nieuwendijk (De Viking) wordt dit de

veel meer mogelijk; er zijn hoekjes om te verstoppen

een schaduwdoek te hangen, zodat de kinderen toch

derde school in een kleine kern die

of elementen om rondjes omheen te rennen, er wordt

een beetje schaduw kunnen vinden. „De kinderen

over enkele maanden zal ophouden te

weer geknikkerd, touwtje gesprongen en op stelten

vinden het geweldig.”

bestaan. Heel erg jammer, maar het is

gelopen.”

www.odbsonderdewieken.nl

niet anders.

Blijf niet thuis zitten!
Begin dit jaar hebben alle

hieraan mee te doen,” vertelt Pierre

van een paar minuten tot twintig

basisscholen in de Hoeksche

den Hartog, directeur van het

minuten per keer.

Waard, met uitzondering van de

Samenwerkingsverband Passend

Ook bij andere activiteiten op de

reformatorische, de handen ineen

Onderwijs Hoeksche Waard, die in

basisscholen zijn vrijwilligers hard

geslagen om leesachterstanden,

samenwerking met schoolbestuur

nodig. „Ik roep mensen op niet thuis

laaggeletterdheid en dyslexie terug

CSG De Waard het project Bouw!

te blijven zitten met hun kwaliteiten.

Ben je actief, slim en wil je lekker praktisch

te dringen. Hiervoor gebruiken

naar de Hoeksche Waard heeft

Iedereen is wel ergens goed in. Of je

bezig zijn dan is de ‘Vak Mavo’ de plek voor

ze Bouw!, een leesprogramma

gehaald. „Zonder vrijwilligers kan

nu oud bent of jong, zet je talent in

jou. Het Actief College in Oud-Beijerland is

waarmee kinderen in de leeftijd

Bouw! niet met succes worden

op een basisschool. Kinderen leren

dit jaar gestart met de Vak Mavo. Hier krijgen

van 5 tot en met 7 jaar een paar

toegepast.”

op school nu eenmaal meer dan

leerlingen naast dezelfde lessen als op de

lezen en rekenen.”

gewone mavo ook les in een praktijkvak.

keer per week oefenen, buiten de
reguliere lessen om. Om dat extra

Een vrijwilliger, die zich aanmeldt,

oefenen mogelijk te maken, hebben

zal worden begeleid bij het

Belangstellenden kunnen zich

Op het Actief College is sprake van een tweejarige

de scholen veel vrijwilligers nodig.

werken met Bouw! maar een

aanmelden bij Pierre den Hartog:

brugklas. In die twee jaar maken de leerlingen kennis

Dat kunnen ouders zijn of oma’s

computerdeskundige hoef je

denhartog@acishw.nl (tel. 078-

met alle vijf profielen:

en opa’s. Maar ook mensen die

niet te zijn. In overleg met de

6295994). Of ga alvast sfeer

helemaal geen banden hebben met

schooldirecteur zal worden bepaald

proeven op een basisschool en

- Bouw, Wonen & Interieur

de school zijn van harte welkom.

hoe vaak iemand op school nodig

maak eens een praatje met de

- Motorvoertuigen en Transport

„Je helpt een kind enorm door

is hiervoor. Een lesje kan variëren

schooldirecteur.

- Produceren, Instaleren & Energie

Kunstzinnige

Blieken

- Zorg & Welzijn

Na de eerste kennismaking is het

- Economie & Ondernemen

Kunstkabinet – een ‘ontdek’kast boordevol
onderwerpen die met kunst te maken

Een enthousiast begin

Aan het eind van het tweede jaar vindt een splitsing

hebben - volop in gebruik op De Blieken.

Dit schooljaar is het Hoeksch Lyceum in Oud-

plaats van groepen leerlingen op basis van hun

In alle groepen werken kinderen samen

Beijerland gestart met negen brugklassen vol

niveau. Dan kiezen ze ook in welk extra praktijkvak

aan de meest uiteenlopende kunstzinnige

met enthousiaste, gemotiveerde kinderen.

ze eindexamen willen doen.

opdrachten. Allerlei kunststromingen,
technieken en materialen worden ontdekt

Tijdens de eerste twee introductiedagen
werden de leerlingen met sport, muziek

Sommige scholieren hebben de afwisseling tussen

met hoofd, hart en handen. Samen een

en spel uitgedaagd om zo snel mogelijk

theorie en praktijk nodig om al hun talenten te

onderwerp bestuderen, filmpjes bekijken,

de school te leren kennen. De thema’s

kunnen ontdekken en ontwikkelen. Veel mensen leren

onderzoeken wat de beste aanpak is en

samenwerken, betrokkenheid, respect en

juist door actief bezig te zijn. Het lange stilzitten op

creatief uitwerken. In groep 1/2 werd

vertrouwen waren leidend tijdens deze

school is niet voor iedereen makkelijk. Wij hopen

3D-kunst gemaakt met luciferdoosjes,

intensieve dagen.

door het bieden van een goede combinatie tussen

groep 3/4 maakte Cobra-schilderijen en

praktijk en theorie de talenten van jongeren eerder

groep 7/8 heeft foto’s bewerkt.

Een aantal projecten staat op het programma

aan te spreken.
De leerlingen van groep 5/6 hebben volop

en het eerste project is alweer afgerond. Alle
leerlingen hebben de theatervoorstelling

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op onze

aandacht besteed aan Rembrandt. Zij doen

PATSBOEM gezien met daaraan gekoppeld een

Vak Mavo, kom op de onderwijsmarkten even langs

mee aan de tekenwedstrijd voor de opening

educatief programma over social media in het

bij de stand van het Actief College. De data van de

van zorgcentrum de Rembrandt. Om zich voor

verkeer. In de theatervoorstelling zat veel humor

onderwijsmarkten vindt u elders in dit magazine.

te bereiden kregen ze een gastles op school

met een serieuze ondertoon. Waak over je eigen

Ook bent u welkom op de informatieavonden op het

van een vader van een leerling uit groep 6, die

veiligheid in het verkeer en kijk niet op je telefoon

Actief College (adres: Koninginneweg 126, Oud-

alles weet over Rembrandt.

tijdens het fietsen!

Beijerland):

De Rembrandt-tekenwedstrijd wordt gehouden

Omgang met de telefoon is natuurlijk ook op

21 november 2017

school een item. Invoering van de telefoontassen

Informatiemarkt op het Actief College

in het kader van de officiële opening van
20.00 - 22.00 uur		

Oud-Beijerland op 26 oktober. De wedstrijd is
voor deze speciale gelegenheid uitgeschreven

in de lokalen heeft echter veel rust gebracht bij
zowel leerlingen als docenten. De leerlingen zetten

26 januari 2018		

voorafgaand aan de les hun mobiele telefoon in de

Open Huis Actief College

19.30 - 22.00 uur

in samenwerking met het Rijksmuseum in
Amsterdam. Het museum heeft een aantal
tekentips opgesteld om tot een zo mooi

telefoontas. Uitsluitend als de docent dat wenst,
kan een leerling tijdens de les gebruik maken

6 maart 2018		

van de telefoon. Voortaan dus alleen functioneel

Vak Mavo Actief College

20.00 - 21.30 uur		

mogelijk resultaat te komen.
De prijswinnaars mogen met de hele klas
pannenkoeken komen eten in het restaurant

gebruik van een mobieltje in de les.
www.hoekschlyceum.nl

het nieuwe woonzorgcentrum Rembrandt in

Meer info: www.actiefcollege.nl

van het woonzorgcentrum.
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Vak Mavo;
vakkundig in
actief leren!

De scholen helpen
‘GRUWELIJK ENG’
leerlingen op Sint Maarten
De leerlingen van obs Het Anker in
Heinenoord hebben samen met cbs De

was het thema van de onlangs
gehouden Kinderboekenweek.
Alle leerlingen wisten hier wel
raad mee.

Sportief kindcentrum in Oud Beijerland
De verbouwing van basisschool De
Zevensprong (locatie Centrum) in OudBeijerland is bijna klaar. Voortaan wordt een
totaalpakket aangeboden van educatie, opvang,
ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd omdat

Regenboog en obs De Boomgaard in

in het gebouw ook Stichting Kinderopvang

Mijnsheerenland bijna 1300 euro weten in te

Cromstrijen (SKOC) en Spelenderwijs zijn

zamelen met acties zoals het inleveren van

gevestigd. Spelenderwijs verzorgt de

lege statiegeldflessen of het verkopen van

peuteropvang en SKOC de kinderopvang

zelfgebakken koekjes. Sommige kinderen

van 0 tot 12 jaar.

Sportief kindcentrum
“Wereld op Centrum”
Opvang en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar met veel
aandacht voor sport, spel en bewegen!
Waarin onderscheiden wij ons:

hebben zelfs een deel van hun zakgeld
De Leonard Conner School na orkaan Irma

gedoneerd. Het geld is bestemd voor de

School en kinderopvang krijgen een sportief

herbouw en herinrichting van de Leonard

karakter. Daarmee onderscheidt ‘de Wereld op

Conner School op Sint Maarten. Die school is

Centrum’ zich van alle andere scholen in de

zwaar getroffen door orkaan Irma en kan wel

Hoeksche Waard. In samenwerking met Hoeksche

wat hulp gebruiken. Eén van de leerkrachten

Waard Actief zullen vanaf januari tot aan de

op Het Anker, juf Jacomien, is al jaren goed

zomervakantie onder schooltijd voor peuters tot en

bevriend met de directeur van de school op

met de leerlingen vanaf groep 8 sportieve activiteiten

Sint Maarten. Obs De Zevensprong in Oud-

worden aangeboden. Ook zal Hoeksche Waard Actief

Beijerland heeft gezorgd voor een hele berg

naschoolse sportieve workshops aanbieden.

nieuwe schoolspulletjes.

De buitenruimte bij de school is zo ingericht dat

In de kerstvakantie gaat Jacomien naar Sint

kinderen worden uitgedaagd extra te gaan bewegen.

Wij nodigen u uit om de sfeer op ons kindcentrum te komen proeven.

Maarten toe om daar te helpen de school

Bewegen, sport en spel, gezonde voeding, het zijn

weer op orde te krijgen.

begrippen die een steeds grotere rol gaan spelen

Voor informatie:
locatie.centrum@de-zevensprong.nl
W. van Vlietstraat 2
0186 614705

in de ontwikkeling en vorming van kinderen. Zo
kennen middelbare scholen al sportklassen waarbij
ontplooien. Ook wij zijn van mening dat sport en spel

- Oog voor zorg en talent
- Ambitieuze leerkrachten
- Eigentijdse
onderwijsmethodes
- Actief volgen van de
ontwikkeling
- Uitstekende inspectie
rapporten
www.de-zevensprong-obl.nl

Bezoek ons openingsfeest op vrijdag 24
november van 15:00 tot 17:00 uur!

bijdraagt aan een gezonde, sportieve ontwikkeling
en willen dan ook daaraan een grote bijdrage

Eind augustus heeft de openbare daltonschool

leveren. Het Sportief Kindcentrum zal eind november

Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland bezoek

officieel worden geopend.

gehad van een delegatie uit Zuid-Korea. De vier

www.de-zevensprong.nl

leerkrachten uit Cheongju, een stad in het midden
van Zuid-Korea, waren zeer geïnteresseerd
in daltononderwijs. In Zuid-Korea geven de
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Zuid-Koreanen op bezoek

leerlingen hun sportieve kwaliteiten kunnen

- Dagopvang van 0-4 jaar
- Buitenschoolse opvang 4-12
jaar
- Voeding en verzorging
inclusief
- VVE programma Uk en Puk
- Flexibele opvang mogelijk
www.skoc-kinderopvang.nl

- Peutergroepen van 2-4
jaar
- 2 dagdelen per week
- Subsidie voor
niet-werkende ouders
- VVE programma Uk en
Puk
- Spelenderwijs ontwikkelen
www.speldenderwijshw.nl

leerkrachten nog les op traditionele wijze: strikt
klassikaal met strenge regels, heel anders dus dan
op Onder de Wieken.
De delegatie heeft gezien hoe leerlingen op Onder de

hebben ook kunnen zien hoe met behulp van emotie-

Wieken meer worden betrokken bij de lessen en natuurlijk

borden de leerkrachten inspelen op de gevoelens van

zijn ook de kernwaarden van dalton aan de orde gekomen.

de leerlingen. Twee leerlingen uit groep 8 hebben hen

De Zuid-Koreanen vonden vooral het samenwerken en

uitgelegd hoe er met een taak wordt gewerkt en hoe er

het beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de

wordt gepland. Toen tijdens het bezoek de schoolbel ging

leerlingen interessant. Heel bijzonder vonden ze de

om aan te geven dat de ochtend voorbij was, ontstond er

omgang van de kinderen met elkaar en het contact tussen

lichte paniek bij de Zuid-Koreanen, gevolgd door hilariteit.

de leerkrachten en de ouders. Het viel hen op dat er altijd

in Zuid-Korea betekent de bel namelijk dat er bijvoorbeeld

een mogelijkheid was om even met ouders te praten. Ze

brand is. Niet alleen de buitenlandse bezoekers hebben
wat opgestoken van het bezoek: “Het is wel duidelijk dat
ons onderwijs heel sterk vernieuwend is. Onze leerlingen
zijn ook veel mondiger,” aldus directeur Ingrid Monnee.
Een ander verschil is de grootte van de basisscholen:
“Deze delegatie kwam van een school met elfhonderd
leerlingen. Voor Zuid-Koreaanse begrippen is dat een
kleine school.”
Meer informatie: www.odbsonderdewieken.nl.

‘Het nieuwe Dorpshart Mijnsheerenland, het multifunctionele centrum waarin
ook obs De Boomgaard een plaats krijgt, is opgeleverd. Er wordt inmiddels volop verhuisd.’

Piershil ‘op seef’

Onderwijsmarkt
De scholenmarkten zijn voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders/
verzorgers. Op verschillende basisscholen in de Hoeksche Waard geven
de VO-scholen presentaties van ongeveer 30 minuten.
Voor vragen kunt u terecht in de verschillende stands.

www.acishw.nl
www.ovohw.nl
www.swv2804.nl

Voortgezet Onderwijs

Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
T 078-629 59 99
E info@acishw.nl
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Onderwijsgroep Acis
Openbaar Primair Onderwijs/
Openbaar Voortgezet Onderwijs
Hoeksche Waard

De basisscholen van Acis werken constant aan de verkeersveiligheid en
verkeerseducatie op school. Via het stappenplan van het programma SCHOOL op
SEEF wordt in beeld gebracht wat een verkeersveilige schoolomgeving en route
van en naar school is. Ook de ouders en de gemeenten worden daarbij betrokken.
De leerlingen oefenen met het fietsen, zoals hier op obs ’t Kraaienest in Piershil,
eerst op het schoolplein en daarna op de weg. www.kraaienestschool.nl

Onderwĳsmarkten Hoeksche Waard
Donderdag
9 november 2017

Gastschool:
CBS De Bron
Roerdompsingel 2,
Numansdorp

Gastschool:
CBS de Weerklank &
OBS de Vlashoek
v. Koetsveldlaan 19,
Westmaas

Gastschool:
OBS de Klinker &
CSG Sabina van Egmond
Polderlaan 9,
Oud-Beijerland

19.00 - 21.00 uur
Start presentaties:
19.15 en 20.00 uur

19.00 - 21.00 uur
Start presentaties:
19.15 en 20.00 uur

19.00 - 21.00 uur
Start presentaties:
19.15 en 20.00 uur

Deelnemende scholen:
Actief College
Hoeksch Lyceum
Wellantcollege
Willem van Oranje

Deelnemende scholen:
Actief College
Hoeksch Lyceum
Wellantcollege
Willem van Oranje

Deelnemende scholen:
Actief College
Hoeksch Lyceum
Wellantcollege
Willem van Oranje

Onderwĳsmarkt Hoeksche Waard & Dordrecht
Dinsdag 31 oktober 2017

Acis Actueel verschijnt drie maal per jaar

Dinsdag
7 november 2017
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Woensdag
25 oktober 2017

Gastschool: OBS De Schelf - Vlasstraat 3, ’s-Gravendeel 19.00 - 21.00 uur
Start presentaties: 19.15 en 20.00 uur
Deelnemende scholen Hoeksche Waard:
Actief College, Hoeksch Lyceum, Wellantcollege Klaaswaal, Willem van Oranje

Bestuurskantoor Acis/OVO

