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

Bronzen sculptuur
voor jubilerend
Hoeksch Lyceum

Groeien in één
Hoeksche Waard

Een goede gewoonte tijdens de jaarlijkse diploma-uitreiking op het
100-jarig Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland is het in de lucht gooien
van de examenhoedjes. Dit ene moment maakt altijd grote indruk
op leerlingen, ouders en personeel. Het is de grote finale van hun

Nog maar een paar maanden en

tijd op de middelbare school, waarna de jongeren de wijde wereld in

dan gaan de vijf gemeenten in de

trekken.

Hoeksche Waard op in één nieuwe.
Dat ene hoogtepunt werd de inspiratiebron voor de bronzen sculptuur die
door het bestuur van Acis Openbaar Voortgezet Onderwijs, in het kader van

standers geprobeerd elkaar van hun

het 100-jarig jubileum, aan de school cadeau is gedaan. Leerlingen kunnen

gelijk te overtuigen; slechts zelden

voortaan na het afstuderen met het diploma in de hand naast het standbeeld

heeft dat geleid tot wijziging van

op de foto, oud-leerlingen zullen bij het zien van het beeldje aan hun

standpunten. Dat is ook niet zo

succesmoment terug denken en toekomstig leerlingen zullen hopen ooit met

vreemd. In de afweging gaat het met

diploma naast de sculptuur op de foto te mogen gaan.

name om ‘gevoel’ en slechts marginaal

De sculptuur, gemaakt door kunstenaar en oud-docent Jos Gielen, werd

om feiten. En ‘gevoel’ neem je nu

op 22 september op feestelijke wijze onthuld door de twee oudste oud-

eenmaal niet weg door de ander met

column

Jarenlang hebben voor- en tegen-

leerlingen van de school, de heren Bourdrez (98 jaar; afgestudeerd in 1938;

feiten te willen overtuigen. Is de vrees,

uiterst rechts)

dat één grote gemeente minder oog

en Zeelenberg

heeft voor de kleinere kernen, terecht?
Op zich is die vrees wel begrijpelijk.
Ik verwacht echter dat de nieuwe

(afgestudeerd
1949; 2e van links)
en de jongste

gemeenteraad, hoe ook samengesteld,

huidige leerling

er voor zal waken dat er geen kernen

van de school, Kick

vergeten worden. Alle politieke partijen

Bakhuizen (10 jaar

zijn zich er immers van bewust dat de

jong). Dit alles

burger de nieuwe gemeente kritisch
zal volgen. Het lijkt een beetje op de
situatie van bijna vijftien jaar geleden,
toen Stichting Acis het schoolbestuur
werd van alle openbare basisscholen
op dit eiland. Vervolg op pagina 2

onder deskundige
begeleiding van de
burgemeester van
Oud-Beijerland,
Jon HermansVloedbeld (links).

Ook toen was er angst - bij ouders en personeel
- dat het Acis-bestuur, met meer dan twintig
scholen, vooral aandacht zou hebben voor de

Nieuwe directeur op
obs De Gouwaert

Op diverse scholen in Binnenmaas wordt tot aan

grote scholen in de grotere kernen en dat de kleine

Sinds 1 augustus

de kerstvakantie voor de kleutergroepen Taal- en

scholen vergeten zouden worden. De scholen

heeft obs De Gouwaert

Rekendans gegeven door Sport- en Dansstudio

zouden hun eigenheid verliezen en vermalen

in Goudswaard een

Binnenmaas. Door op verschillende manieren te

worden tot eenheidsworst, werd gedacht. Niets is

nieuwe directeur:

bewegen in deze lessen ontdekken kinderen belangrijke

minder waar.

Eveline Rooimans.

onderwerpen uit het taal- en rekenonderwijs. Bovendien

Nu, vijftien jaar later, hebben al onze scholen

Hieronder stelt zij zich

zorgt bewegen voor plezier in leren. De lessen worden

nog altijd een eigen gezicht en krijgen grote en

aan u voor:

afgestemd op de thema’s waar de groepen 1-2 op dit

kleine scholen evenveel aandacht en naar rato
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Leren door te bewegen

moment aan werken. De kinderen leren geen kunstjes

evenveel geld om goed onderwijs te geven. Zonder

Ik ben Eveline Rooimans, geboren op 18 mei 1967

aan, maar door te bewegen onthouden ze de begrippen

te overdrijven kunnen we gerust zeggen dat de

in Dordrecht. Ik heb mijn hele leven in de Hoeksche

uit rekenen en taal beter. Ook hebben de kinderen

kwaliteit van onze scholen sterk is verbeterd.

Waard gewoond en zou ook niet anders willen. Ik

hierdoor een extra beweegmoment in de week.

Zo werden bijvoorbeeld de schoolgebouwen van

ben moeder van een zoon (23) en bonusmoeder van

onze kleine scholen in Korendijk in de afgelopen

twee jongens van mijn man Hans (22 en 18). Ik ben

jaren voor heel veel geld ingrijpend gerenoveerd.

opgegroeid in Maasdam. Als klein meisje wist ik al

U kunt gerust een kijkje nemen in ‘t Kraaienest

wat ik wilde worden: juf. Dus daar heb ik me tot op

in Piershil, onlangs heropend na een grote

heden op gericht. Ondertussen werk ik 26 jaar in het

verbouwing. U zult ontdekken dat de school met

onderwijs. Ik zie de afgelopen 26 jaar als een reis waarbij

recht een aanwinst genoemd mag worden voor het

ik steeds weer nieuwe gebieden ontdek. Ik heb in alle

hele dorp. Zeker nu daar ook de peuterspeelzaal,

groepen les gegeven. De meeste ervaring heb ik in de

buitenschoolse opvang en jeugdbibliotheek in zijn

bovenbouw. Gedurende de reis heb ik me onder andere

gevestigd. Ons motto ‘Acis elk kind de beste basis’

gespecialiseerd in de volgende onderwerpen: leerlingen

geldt nu eenmaal voor alle scholen: groot of klein,

met een ontwikkelingsvoorsprong, talenten ontdekken,

Het sportief Integraal Kind Centrum ‘De

groeiend of krimpend.

digitaal werken, coöperatief leren, betekenisvol

Wereld op Centrum’ (De Zevensprong) in

onderwijs.

Oud-Beijerland heeft sinds kort het mooiste

Met het woord ‘krimp’ is meteen een thema

Taal- en Rekendans op De Schelf in ‘s-Gravendeel

Het mooiste schoolplein
van Oud-Beijerland
schoolplein van Oud-Beijerland. Vorig

genoemd dat wat mij betreft hoog op de agenda

Op de Boomgaard in Mijnsheerenland heb ik aan de

schooljaar werd het gebouw gerenoveerd; nu is

van de nieuwe gemeente moet komen te staan.

wieg gestaan van de plusklas en het beleid ten aanzien

ook het schoolplein onder handen genomen.

Krimp beïnvloedt de vitaliteit van al onze kernen,

van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

zeker ook de kleinere. Krimp heeft ertoe geleid dat

Op het gebied van leidinggeven heb ik ervaring

Er zijn diverse sportvelden aangelegd, waaronder

wij in de afgelopen jaren noodgedwongen enkele

opgedaan in De Dolfijn in Zwijndrecht en op de Juliana

een atletiekbaan, tennisbaan, voetbal- en een

scholen moesten sluiten, dat verenigingen het

in Schenkeldijk. Op de Pijler in Maasdam was ik

basketbalveld. Ook is er ruimte gemaakt voor

hoofd niet boven water konden houden of dat de

bovenbouwcoördinator. Toen ik op de Pijler werkte, heb

diverse tafeltennistafels en wordt de laatste hand

bakker de winkel moest sluiten.

ik de schoolleidersopleiding van de Esan 1,5 jaar gevolgd.

gelegd aan een heuse klimmuur. Uiteraard is het

Dit jaar rond ik de opleiding vakbekwaam schoolleider

kleuterplein niet vergeten; dat is verfraaid met een

Gelukkig kan ik u nu melden dat er voor onze

af. Als echte Hoeksche Waardse besef ik maar al te goed

prachtig houten speelhuis.

openbare basisscholen een einde aan de krimp -

wat een school voor een dorp betekent. Het is niet alleen

die in 2010 begon - lijkt te zijn gekomen. Voor het

een plaats waar de kinderen onderwijs ontvangen, het

Deze sportvelden ondersteunen het sportieve

eerst in zeven jaar zit de groei er weer in. Het is

kan ook een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen in het

karakter van het kindcentrum, waar basisschool

kinderopvang hebben besloten inhoudelijk met

nog niet duidelijk of dat voor alle schoolbesturen

dorp. Ik onderschrijf daarmee het motto: De Gouwaert

De Zevensprong Centrum, peuterspeelzaal en

elkaar samen te werken onder de naam ‘De Wereld

geldt; maar mocht dat zo zijn, dan kunnen we

SAMEN goud waard!

op Centrum’. Ouders kunnen hun kind opgeven bij

voorzichtig concluderen dat de woningbouw-

de kinderopvang (0-4 jaar, verzorgd door SKOC), of

programma’s vruchten beginnen af te werpen.

hun kind opgeven bij de peuterspeelzaal (vanaf 2 ½

Geen mooier moment
om met een nieuwe

Van krimp naar groei

jaar) waarna hij of zij op de basisschool kan starten.
Leerlingen van 4-12 jaar kunnen ook gebruik maken
van de voor- en naschoolse opvang bij SKOC.

gemeente van start

Het lijkt er op dat de krimp in het basisonderwijs

te kunnen gaan.

voorbij is. Waar Acis door de ontgroening de laatste jaren

Een betere doorgaande lijn is er niet. Leidsters en

En wie weet, als de

zo’n 30 leerlingen per jaar verloor, is het aantal leerlingen

leerkrachten kunnen op deze wijze de kinderen

bevolkingsopbouw

op teldatum 1 oktober jl. weer met 15 gestegen.

zorgvuldig volgen, begeleiden en stimuleren en dat

verder ‘vergroent’

De grootste groeiers waren De Boomgaard (Mijnsheeren-

alles in een sportieve leeromgeving. De sportieve

komen de voetbal-

land), De Meerwaarde (Strijen), De Blieken (Klaaswaal), De

leeromgeving van de leerlingen wordt ondersteund

vereniging en de

Schelf (’s-Gravendeel) en De Gouwaert (Goudswaard).

en begeleid door een externe organisatie die de

Luc van Heeren,

bakker ook wel weer

Het percentage van alle kinderen in de Hoeksche Waard dat

kinderen diverse sport- en spelactiviteiten aanbiedt.

voorzitter college van bestuur

terug.

een openbare basisschool bezoekt is nu gestegen naar 43%.

Meer info over de school: www.de-zevensprong.nl
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De eerste MBO-opleiding en Vak Mavo in de Hoeksche Waard
Met ingang van dit schooljaar is het Actief College

Bij het volgen van de opleiding tot Timmerman,

ondersteunen met het verkrijgen en behouden van voldoende

in Oud-Beijerland een opleidingslocatie voor de

Metselaar of Tegelzetter gaan de leerlingen één dag

vakbekwaam personeel. Omdat de opleidingslocatie zich

Timmeren, Metselen en Tegelzettenopleidingen op

per week naar school en vier dagen werken bij een

bevindt op het Actief College is sprake van een doorlopende

niveau 2 en 3 van het Da Vinci College. Het Actief

werkgever in de bouwsector. De leerlingen mogen zelf

leerlijn VMBO – MBO op het gebied van bouwonderwijs op

College heeft daarmee een primeur op het gebied

op zoek gaan naar een bedrijf, maar Bouwmensen kan

niveau 2 en 3.

van MBO-opleidingen in de Hoeksche Waard.

hier ook bij helpen.
Ook met De Vak Mavo springt het Actief College in op de
Bouwmensen is een opleidingsbedrijf voor de

alsmaar groeiende behoefte aan goed opgeleide vakmensen.

bouwsector. Zij nemen de studenten in dienst voor

De Vak Mavo is een opleiding op mavo niveau, aangevuld

een BBL-opleiding en plaatsen deze bij bedrijven.

met praktijkvakken. Vooral creatieve leerlingen, leerlingen

Gedurende de opleiding bij het Da Vinci College

die weten wat voor vak ze later willen gaan uitoefenen

begeleidt Bouwmensen het leren op de bouwplaats en

en doeners kiezen voor deze opleiding. Hier ontwikkelt

bij de bedrijven. Bouwmensen vertegenwoordigt 128

een leerling zijn talenten en interesses door te denken

bedrijven in de regio Hoeksche Waard, Drechtsteden en

(theoretisch leren) en te doen. De school noemt dat

Obs Het Driespan in Puttershoek

Alblasserdam Vijfheerenlanden.

‘doenkers’.

heeft sinds dit schooljaar een nieuwe

De Vak Mavo is zeer geschikt om door te stromen naar een

directeur: Albert Boele, voorheen

De Hoeksche Waard heeft van oudsher veel bedrijven

vervolgopleiding. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die

directeur op De Gouwaert. Voor de

en werknemers in de bouwnijverheid. Met het zetten

doorstromen van de Vak Mavo naar mbo-4 zeer succesvol

mensen die hem nog niet kennen,

van deze stap willen Da Vinci College, Bouwmensen

zijn op die vervolgopleidingen.

stelt hij zich hieronder nog even

en het Actief College de bouwbedrijven in de regio

Meer informatie: www.actiefcollege.nl

voor.

Nieuwe directeur
op obs Het Driespan
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en woon in Zwijndrecht. Sinds 2002 werk

Nieuwe naam voor
obs De Boemerang

ik met veel plezier in het openbaar basis-

Onderwijsmarkt
Voortgezet Onderwijs

Openbare Dalton basisschool ‘het Talent’ is de
nieuwe naam van de school die is ontstaan uit de
fusie tussen De Boemerang in Mookhoek en de
Julianaschool in Schenkeldijk. De Julianaschool
in Schenkeldijk moest aan het einde van vorig

De scholenmarkten zijn voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers.

schooljaar haar deuren sluiten wegens een te

Op verschillende basisscholen in de Hoeksche Waard geven de VO-scholen presentaties

laag leerlingenaantal. Met de nieuwe naam geeft

Gewoon een fijne school

van ongeveer 30 minuten. Voor vragen kunt u terecht in de verschillende stands.

de school aan dat kinderen hier al hun talenten
optimaal kunnen ontwikkelen. Het Talent is
een kleine school met kleine groepen, wat de

ontving directeur Andrea ter Riet voor de vijfde

mogelijkheid biedt zoveel mogelijk rekening te

keer het verkeersveiligheidslabel School op Seef

houden met de individuele kwaliteiten van de

voor ‘haar’ obs De Takkenbosse in Numansdorp.

leerlingen. Onderwijswethouder Paulien Tanja heeft

In het rapport van de commissie School op Seef was

de nieuwe naam van de fusieschool op 29 augustus

het volgende eindoordeel te lezen: „De Takkenbosse

onder groot applaus onthuld.

is een echte School op SEEF school en heeft de
verkeerseducatie volledig opgenomen in het systeem.
De commissie waardeert dit enorm en hoopt dat dit zo
wordt vastgehouden. Als eerste labelschool begonnen
en zeer terecht nu het vijfde label verdiend met het
maximale aantal punten. De commissie feliciteert de
school van harte met het behaalde resultaat!” Andrea
ter Riet is trots dat haar school wederom het label heeft

van Stichting Acis. Met veel bevlogenheid
heb ik lesgegeven op verschillende basisscholen binnen de Hoeksche Waard.
Naast het werken als groepsleerkracht
heb ik de afgelopen zestien jaar brede ervaring opgedaan binnen mijn vakgebied,
het onderwijs. Al vroeg in mijn onderwijscarrière ben ik nauw betrokken geweest
bij beleidsvoering en was bouwcoördina-

Onderwijsmarkten Hoeksche Waard

Uit handen van wethouder Pieter van der Meer

onderwijs en vanaf 2004 ben ik in dienst

tor, LB leerkracht en lid van het manage-

Dinsdag
30 oktober 2018

Donderdag
1 november 2018

Dinsdag
6 november 2018

Gastschool:
OBS de Schelf
Vlasstraat 3
`s-Gravendeel

Gastschool:
CBS de Bron
Roerdompsingel 2
Numansdorp

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

Gastschool:
OBS de Klinker/
CBS Sabina v Egmond
Polderlaan 9
Oud-Beijerland

Deelnemende scholen:
Actief College
Hoeksch Lyceum
Wellantcollege
Willem van Oranje

Deelnemende scholen:
Actief College
Hoeksch Lyceum
Wellantcollege
Willem van Oranje

Twee rondes voorlichting
van veel VO-scholen uit
de Hoeksche Waard
en Dordrecht.

Diverse rondes voorlichting
van alle VO scholen uit de
Hoeksche Waard.

19.00 - 21.00 uur
Start presentaties:
19.15 en 20.00 uur
Deelnemende scholen:
Actief College
Hoeksch Lyceum
Wellantcollege
Willem van Oranje
Diverse rondes voorlichting
van alle VO scholen uit de
Hoeksche Waard.

mentteam op verschillende scholen om
vervolgens als directeur in Goudswaard
aan de slag te gaan. Sinds 1 augustus
werk ik met veel plezier als nieuwe directeur op obs Het Driespan. Ik werk graag
samen met het team, de leerlingen en de
ouders van obs Het Driespan verder aan
de heldere visie en de ambities vanuit de
school met veel aandacht voor het pedagogisch klimaat (Samen, Positief, Aardig,
Netjes en Vreedzame school).
Iedere leerling verdient goed onderwijs.

ontvangen. „Het bewust maken van veiligheid in het

Wat mij betreft ligt de basis hiervan bij

verkeer speelt op jonge leeftijd al een belangrijke rol.

‘het zien van iedereen’ in welke laag

Het behalen van het label is een mooie kroon op de

van de school dan ook: leerlingen, ouders

inzet van de school en de kinderen! Wij zijn gewoon

en collega’s met ieder hun eigen talenten

een fijne school met prima resultaten.”

en competenties.

Meer info over de school: www.detakkenbosse.nl.

Acis Actueel 3/18 | 5

Mijn naam is Albert Boele, ik ben 36 jaar

Een veilig
schoolklimaat

mavo l havo l atheneum l gymnasium

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in

l

de Hoeksche Waard, de politie, de gemeente

l

Oud-Beijerland en de gemeente Cromstrijen
hebben eind september het Convenant Vei-

De Boomgaard zorgt
voor een mooie oogst

lig in en om de Scholen ondertekend.
Hierin hebben de betrokken partijen samenwer-

l

kingsafspraken gemaakt over de verantwoor-

l

delijkheden op het gebied van schoolveiligheid

l

tussen scholen binnen het voortgezet onderwijs,

l

de politie en de gemeenten.Schoolveiligheid is

(leren leren)

een breed begrip. Het gaat om veiligheid in de
De leerlingen van groep 8 van basisschool De Boomgaard in Mijnsheerenland hebben de

breedste zin van het woord, zoals:
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slogan van de school – ‘Kom oogsten!’ – wel heel letterlijk in praktijk gebracht. Op boerderij De
Kikkershoek hebben zij met de oogst geholpen door voor de hele school appels te plukken. Het

• een veilig schoolgebouw

fruit werd aan alle kinderen uitgereikt tijdens de officiële opening van het nieuwe schooljaar.

• veiligheid rondom de school
• de sfeer op school

Dat officiële moment werd ook aangegrepen om alle groepen van de school met elkaar te laten delen welke

• omgangsvormen

‘oogst’ zij dit schooljaar willen behalen; tevens bespraken leerlingen en leerkrachten samen hoe ze inhoud

• omgaan met pesten

gaan geven aan de kernwaarden. Zo hoopt groep 8 het dit schooljaar net zo goed te doen op de Centrale

• criminaliteit

Tweejarige brugperiode
Talentklassen:
l Sportklas
l Kunstklas
l ICT-Scienceklas
l Junior Business college
Econasium + IBC
Cambridge English
Gymnasium
Vaardighedenonderwijs

ond
v
a
e
i
t
a
Inform
dagavo
Woens

nd 21 n

ngen:
orlichti

start vo

ovemb

er 2018

.30 uur

0 en 20

.30, 20.0

19.00, 19

Open Huis
Vrijdagavond 1 feb
ruari 2019
19.00 tot 21.30 uur

Eindtoets als hun voorgangers, die ruim boven het landelijke gemiddelde uitkwamen. Maar nog belangrijker
vindt de school het dat de kinderen ‘oogsten’ in hun persoonlijke groei. De Boomgaard als geheel heeft al

De scholen zijn als eerste verantwoordelijk voor

een mooie oogst binnen met een groei in het leerlingenaantal van ruim 15%.

een veilig schoolklimaat. Concreet betekent dit

Meer info over de school op www.obsdeboomgaard.nl.

dat scholen in hun reglementen aandacht hebben voor het bezit en gebruik van wapens, drugs
en alcohol en voor de aanpak van diverse vor-

Prinsjesdag op De Vlashoek

men van criminaliteit zoals vandalisme, diefstal,
seksuele intimidatie, het verhandelen van medicijnen, pesten en verkeerd gebruik van social
media.

Hoefsmid 1

Leerwegen
Basis
Kader
Gemengd/Theoretisch
Tweejarige brugklas
Actief@Work
(Loopbaanoriëntatie)

In het kader van Burgerschapskunde las de ‘koning’, gezeten op zijn ‘gouden troon’, een eigen ‘troonrede’

voor de scholen belangrijke partners (Dienst

voor die erg in de smaak viel bij de schoolbevolking. Komend jaar wordt bijvoorbeeld de plasticsoep in de

Gezondheid en Jeugd, GGD, Stichting Halt) onont-

oceaan verder aangepakt en komen er ook meer stripboeken in de klas. De ‘pers’ was erbij om alles vast te

beerlijk.

leggen. Voor de kleuters was het een hoogtepunt om de ‘koning’ en ‘koningin’ een handje te mogen geven.
Bij de daarna gehouden ‘algemene beschouwingen’ werd door de ‘kamerleden’ van De Vlashoek over de

Door ondertekening van het convenant hebben

nieuwe plannen van gedachten gewisseld. Meer info over de school: www.vlashoek.nl

alle partijen de inspanningsverplichting om de
afspraken in- en voortvloeiend uit de afspraken
naar vermogen uit te voeren.

l

www.hoekschlyceum.nl

Koninginneweg 126
Oud-Beijerland
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Daarnaast is een actieve betrokkenheid van leerlingen en ouders, politie, gemeenten en andere

Oud-Beijerland

Profielen
Economie & Ondernemen
Bouwen, Wonen & Interieur
Mobiliteit & Transport
Produceren, Installeren &
Energie
Zorg & Welzijn

Een eigen miljoenennota, een koffertje en een koning en een koningin. De leerlingen van groep
7-8 van obs De Vlashoek in Westmaas hadden op 18 september hun eigen ‘prinsjesdag’.

l

Info
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dinsda 1.30 uur
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u
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019
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nuari 2
25 ja
vrijdag 2.00 uur
2
19.30 -

www.actiefcollege.nl

Obs Het Anker in Heinenoord heeft het
vignet Gezonde School behaald. Met
dat vignet laat de school zien dat zij

Onderwijsgroep Acis
Openbaar Primair Onderwijs/
Openbaar Voortgezet Onderwijs
Hoeksche Waard

Gezond op
Het Anker
voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria
waarmee een bijdrage wordt geleverd
aan een gezondere leefstijl, betere
schoolprestaties en minder schooluitval

Op een Gezonde School komen kinderen structureel in aanraking met informatie en
activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde en
duurzame keuzes te maken. De bovenbouwgroep van de school bracht onlangs een
bezoek aan een akkerbouwer in Strijen. De kinderen gingen het land op, oogstten het
eigen eten en konden ervaren waar het eten uit de supermarkt nu eigenlijk vandaan komt.

Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
T 078-629 59 99
E info@acishw.nl

van de leerlingen.

Daarnaast doet de school mee aan ondermeer het Europees Schoolfruitproject waarbij
alle kinderen twintig weken lang, drie keer per week, op school groente of fruit krijgen
en worden kinderen en ouders geïnformeerd over gezonde voeding en traktaties.

Nieuwe leerkrachten
Met ingang van dit schooljaar heeft Acis er ruim 38 enthousiaste nieuwe

www.acishw.nl
www.ovohw.nl
www.swv2804.nl
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Meer informatie over de school op www.obs-hetanker.nl

leerkrachten bij. Deze nieuwe mensen hebben onlangs, onder het genot van een
hapje en een drankje, met elkaar en met de medewerkers van het bestuurskantoor
kennisgemaakt en hebben informatie gekregen over het reilen en zeilen binnen
Stichting Acis.

en over secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze maakten kennis met Yvonne de Vries, de
ambulant begeleider. Yvonne zal in de loop van dit schooljaar tenminste twee lesbezoeken
afleggen en ze heeft uitgelegd waar ze tijdens zo’n lesbezoek op let. Pierre den Hartog,
de onderwijskundig beleidsmedewerker, nam de nieuwelingen mee in de visie van Acis op
onderwijs. Vragen zoals ‘wat vind je belangrijk om de leerlingen mee te geven?’ en
‘Hoe maak je contact met je leerlingen’ werden uitgebreid besproken.

Acis Actueel verschijnt drie maal per jaar

kindcentra, over stijgende leerlingaantallen, over de mogelijkheden tot nascholing
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Ze kregen onder meer uitleg over de ontwikkeling van de Acis-scholen naar integrale
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