
A
cis a

ctu
e
e
l 1

/1
8

Net als in het hele land is de vorming van Integrale Kindcentra 

(IKC) in de Hoeksche Waard krachtig tot ontwikkeling gekomen. 

Dit is mede het gevolg van de harmonisatie van wetgeving voor 

peuterpeelzalen en kinderopvang. Een IKC kenmerkt zich ondermeer 

door één pedagogische aanpak.

Eind november is ons tweede IKC geopend: Zevensprong Centrum aan de 

W. van Vlietstraat 2 in Oud-Beijerland. Het oorspronkelijke schoolgebouw 

van De Zevensprong heeft hiervoor een totale metamorfose ondergaan. 

Onder de naam ‘De Wereld op Centrum’ wordt voortaan een totaalpakket 

aangeboden van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd 

omdat in het gebouw ook Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC) en 

Spelenderwijs zijn gevestigd. Spelenderwijs verzorgt de peuteropvang en 

SKOC de kinderopvang van 0 tot 12 jaar.

School en kinderopvang hebben op De Wereld op Centrum een sportief 

karakter. De kinderen worden uitgedaagd extra te gaan bewegen. Zo 

worden op donderdagmiddagen sportlessen gegeven voor de peuters 

en de leerlingen van de school door een vakleerkracht gymnastiek. In 

de buitenruimte wordt momenteel hard gewerkt om in het voorjaar 

sportveldjes in gebruik te kunnen nemen.

Stichting Acis is sterk voorstander van IKC-ontwikkeling. Het biedt kinderen 

en ouders meer rust en duidelijkheid. Niet onbelangrijk is dat hiermee 

voorzieningen in de (kleine) kernen worden behouden.

Basisschool De Schelf in ’s-Gravendeel en Onder de Wieken in Nieuw-

Beijerland zijn de volgende scholen die zullen worden omgetoverd tot 

IKC. Onder de Wieken, een daltonschool, wordt dan het eerste dalton 

kindcentrum in de Hoeksche Waard. In het kindcentrum komt een 

dagopvang van 0-4 jaar en een buitenschoolse opvang.

Ontwikkeling van 
Integrale Kindcentra 
in volle gang

Luc van Heeren, voorzitter college van bestuur
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Stichting Acis heeft twintig basisscholen, 

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

Vervolg op pagina 2

Andere tijden
Het jaar 2018 wordt een spannend 

jaar voor de Hoeksche Waard. 

Komt er in 2019 een gemeentelijke 

herindeling of toch niet? Het 

antwoord op die vraag zal niet 

lang meer op zich laten wachten.  

Ondanks dat er nog altijd heel wat 

tegenstanders zijn, vermoed ik dat die 

ene gemeente Hoeksche Waard er wel 

zal komen. En dat zal snel wennen. 

Over een aantal jaren kunnen we ons 

waarschijnlijk niet eens meer voorstel-

len dat er ooit meer dan één gemeen-

telijk bestuursorgaan op dit eiland is 

geweest. Zoals het op dit moment ook 

moeilijk is voor te stellen dat ooit elk 

dorp een eigen gemeentebestuur had. 

Vervolg op pagina 2
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Ook is er een nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal 

waardoor een combinatie met dagopvang mogelijk is. De 

intentie is om daarmee nog voor de zomervakantie van 

start te gaan. De opening van IKC De Schelf staat gepland 

aan het begin van komend schooljaar.

Kindcentrum De Blieken in Klaaswaal, ons eerste 

kindcentrum, werd geopend in mei vorig jaar. Meer over De 

Blieken elders in dit magazine.

Ruim drie jaar passend onderwijs
In augustus 2014 werd de Wet Passend 

Onderwijs ingevoerd. De bedoeling daarvan 

was dat elk kind onderwijs moest krijgen dat 

was afgestemd op zijn of haar mogelijkheden, 

passend dus. Stichting Samenwerkingsverband 

Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard, 

een samenwerking tussen alle openbare 

en protestant-christelijke scholen in de 

Hoeksche Waard, de Leeuwenhartschool en 

de Willibrordusschool, heeft de taak de Wet 

Passend Onderwijs uit te voeren. Hiervoor 

krijgt het samenwerkingsverband geld van 

de overheid. Het samenwerkingsverband 

zorgt voor verdeling van het geld over de 

aangesloten scholen. De scholen kunnen 

daarmee bijvoorbeeld bijscholing inkopen, 

zorgen voor extra begeleiding of training voor 

specifieke kinderen. 

„De scholen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt 

aan passend onderwijs en zijn redelijk goed in 

staat maatwerk te leveren. Er zijn in de Hoeksche 

Waard ook geen kinderen die thuis zitten omdat 

er voor hen geen geschikte basisschool is. In die 

zin kan je stellen dat de invoering van passend 

onderwijs in ieder geval in de Hoeksche Waard is 

geslaagd,” vertelt Pierre den Hartog, directeur van 

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs 

Hoeksche Waard. In de ogen van Den Hartog is het 

echter pas helemaal geslaagd als een kind elke dag 

minstens 80% succes heeft op sociaal en cognitief 

gebied. Den Hartog beseft dat hij hiermee de lat heel 

hoog legt: „Dit is moeilijk te realiseren, maar ik zie 

dat de wil op de scholen er wel is.”

Elke school is anders. Uiteraard willen ouders 

de meest geschikte basisschool voor hun 

kind. Alvorens hun kind in te schrijven, raadt 

Den Hartog het ouders dan ook aan om het 

schoolondersteuningsprofiel van de school te 

bekijken. Daarin wordt namelijk uitgelegd wat de 

mogelijkheden, grenzen en ambities van de school 

zijn in het bieden van onderwijs aan leerlingen met 

specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes; 

de ene school biedt bijvoorbeeld meer op het 

gebied van hoogbegaafdheid en de andere school 

meer op het gebied van kinderen die een meer dan 

gemiddelde behoefte hebben aan rust, veiligheid en 

voorspelbaarheid. „Daarnaast is het heel nuttig als 

ouders in gesprek gaan met ouders die al een kind 

op de school hebben,” vindt Den Hartog.

Hoewel elke school zal proberen zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan de verschillen van de 

leerlingen, zal het in een enkel geval helaas 

niet lukken. En wat dan? Een school is verplicht 

eerst zelf, met hulp van de intern begeleider 

of externe experts, te proberen toch zo goed 

mogelijk zorg te bieden. Lukt dat niet, dan 

komt het samenwerkingsverband in beeld. Om 

de ouders te adviseren en te ondersteunen 

bij het vinden van de juiste plek voor hun 

kind heeft het samenwerkingsverband de 

Ondersteuningscommissie in het leven geroepen. De 

Ondersteuningscommissie beoordeelt inhoudelijk 

of een leerling beter ondersteund kan worden in het 

speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs of 

toch in het regulier onderwijs.

Heeft u vragen?  

Kijk eens op de website van het samenwerkingsver-

band: www.swv2804.nl, of bel de Helpdesk van het 

samenwerkingsverband: 078-6295994.

Ik word nog wel eens met mijn neus op die 

feiten gedrukt wanneer ik een pensionado 

mag toespreken. Voor de historische 

wetenswaardigheden baseer ik mijn speech 

dan op het personeelsdossier van betrokkene 

dat nog is aangelegd door zo’n mini-

gemeente. In de ene gemeente deed men 

dat heel zorgvuldig, in de andere was de 

onderwijsambtenaar wat slordiger en is er 

weinig bewaard gebleven. 

Laatst mocht ik een toespraak houden voor 

een vertrekkende leerkracht die 46 jaar 

geleden solliciteerde op de kleuterschool in 

Maasdam. Niet alleen de handgeschreven 

sollicitatiebrief, maar ook de lesvoorbereiding 

voor de te geven proefles was bewaard 

gebleven. Net als de aantekeningen die 

de twee wethouders tijdens de proefles 

over haar verrichtingen hadden gemaakt. 

Niet dat de beide heren veel verstand van 

onderwijs hadden - de een was naast het 

wethouderschap tevens agrariër en de ander 

doodgraver - maar achter in het kleuterlokaal 

zittend en onderwijl een sigaartje paffend 

hinderde dat hen niet tot een oordeel 

over deze juffrouw te komen. De enigen 

die mogelijk hinder ondervonden hebben 

waren de kleuters die zo ongeveer werden 

‘uitgerookt’, maar daar maakte men zich in 

die tijd nog helemaal niet druk om. Het waren 

‘andere tijden’. 

De onderwijshistorie in de Hoeksche Waard 

gaat echter veel verder terug. Zo kwam 

er in 1918 voor het eerst een HBS op het 

eiland. Hoewel de naam in die honderd 

jaar wijzigde van Rijks HBS naar Regionale 

Scholengemeenschap (RSG) en in 2011 naar 

Hoeksch Lyceum, bestaat het instituut in 

september precies 100 jaar. De school is van 

grote betekenis geweest voor de ontwikkeling 

van de Hoeksche Waard en heeft talloze 

talenten voortgebracht. Om u een indruk te 

geven verschijnt in 2018 maandelijks een 

interview in Het Kompas met een opmerkelijke 

oud-leerling van de school. Op 12 januari jl. 

beet Cees Veerman, voormalig minister van 

landbouw (CDA), het spits af. In de komende 

maanden zullen er nog heel wat bekende 

namen uit ‘andere tijden’ voorbij komen.  

Meer weten over het eeuwfeest, bijvoorbeeld 

over de grote reünie, bezoek dan de website 

www.hoekschlyceum.nl of onze Facebook 

pagina: https://www.facebook.com/pg/100-

jaar-Hoeksch-LyceumRSG785721318264415/

posts/?ref=page_internal

Vervolg: Ontwikkeling van Integrale Kindcentra in 

volle gang

De Wereld op Centrum

Trots op het 
certificaat
De Burgemeester van Bommelschool in Heinenoord 

heeft van de CED-Groep een certificaat gekregen voor 

het werken met ‘Nieuwsbegrip’, een door de CED-Groep 

ontwikkelde methode voor begrijpend lezen. In deze 

methode worden wekelijks teksten aangeboden die te 

maken hebben met de actualiteit. 

De CED-Groep adviseert, begeleidt, ondersteunt, traint en  

coacht professionals die in het onderwijs werken. Dat 

gebeurt rond thema’s als taal, rekenen, 

leerprestaties, sociale competentie en 

zorg. 

Begrijpend lezen is een belangrijk vak. 

Zeker voor het voortgezet onderwijs is het 

een goede indicator voor het niveau van 

de leerling. Samenvatten, vragen stellen en 

ophelderen van onduidelijkheden komen 

steeds aan bod. Zelfs voor bepaalde 

sommen hebben leerlingen dit nodig.  

Op de Van Bommelschool zijn alle 

leerkrachten nu gecertificeerd. 

Meer informatie: www.bommelschool.nl
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De eerste ervaringen 
met het integraal kindcentrum
Sinds mei vorig jaar is basisschool De Blieken in Klaaswaal een kindcentrum. Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, BSO en basisschool zitten onder 

één dak. „De medewerkers zoeken elkaar op, kijken wat ze samen kunnen doen en overleggen over het werk, maar ook over andere praktische 

zaken”, vertelt schooldirecteur Selma Klein. „Ik zie veel stralende ogen, bij de juffen en bij de kinderen. Natuurlijk is er ook wel eens gemopper. 

Vanzelfsprekendheden zijn ineens niet meer vanzelfsprekend, ruimtes moesten gedeeld gaan worden en overleggen is soms lastig als je zulke 

verschillende werktijden hebt. Maar hierover blijven we met elkaar praten en dan wordt er altijd een oplossing gevonden.”

Om de vier jaar wordt de kwaliteit op alle scholen in 

Nederland door de Onderwijsinspectie beoordeeld. 

Tot voor kort kon het eindoordeel variëren uit ‘zeer 

zwak, zwak of voldoende’. In uitzonderlijke gevallen 

werd een school ‘excellent’ bevonden. Sinds kort kan 

de Onderwijsinspectie ook de beoordeling ‘goed’ 

toekennen. 

De Tandem in Oud-Beijerland is een van de eerste scholen 

in Nederland die het predicaat ‘goed’ heeft verworven. 

De onderwijsinspectie was onder de indruk van onder 

meer het schoolklimaat, de kwaliteitszorg en de ambitie 

van De Tandem. De school doet veel aan de preventieve 

kant, constateert de Inspecteur. Vanuit de gedachte dat 

een positieve motivatie van de leerlingen beter werkt dan 

corrigeren en bijsturen, zet de school in op een aantal 

belangrijke aspecten. Zo worden leerlingen van groep 5 

tot en met 8 elke week gevraagd hoe zij de week ervaren 

hebben op het gebied van veiligheid en welbevinden. 

Indien nodig wordt hier individueel of in de groep verder 

over gesproken.

Daarnaast hanteert de school al geruime tijd een 

programma voor het verwerven van sociale competenties 

en burgerschap. Dit programma zit als het ware in het dna 

van de school. Een uitvloeisel daarvan is de leerlingen-

mediation. Er is een groep (opgeleide) mediators die hun 

medeleerlingen doelgericht begeleidt bij het oplossen van 

conflicten. Dat dit werkt, blijkt uit het feit dat sommige 

mediators ietwat klagen over het feit dat ze zo weinig te 

doen hebben. 

De directeur stuurt op een heldere, ambitieuze en warme 

wijze de organisatie aan. De teamleden waarderen deze 

benadering omdat zij zich op deze manier zeer betrokken 

voelen bij de continue verbetering en ontwikkeling van de 

hele school, aldus de Onderwijsinspectie.

Uit de verschillende tevredenheidspeilingen en de 

door de Inspectie gevoerde gesprekken met ouders en 

leerlingen en uit de lesbezoeken blijkt ook dat De Tandem 

een school is met een fijn en veilig klimaat en goede 

onderwijsopbrengsten.

Stichting Acis is hierdoor het enige schoolbestuur in de 

wijde regio (misschien zelfs wel in heel Nederland) met 

zowel een school met het predicaat ‘goed’ als een school 

met het predicaat ‘excellent’ (De Meerwaarde in Strijen). 

Met recht is Acis dus de beste basis. 

Meer informatie over de school op  

www.tandem-oudbeijerland.nl

Kinderen uit de bovenbouw lezen voor bij het kinderdagverblijf

Ook de ouders zijn positief. Die vinden het fijn dat zij hun kinderen naar één plaats kunnen brengen. 

Eerst het ene kind naar de kinderopvang, daarna de ander naar de klas. Of eerst de een naar de klas 

en dan de ander naar de peuterspeelzaal. „Mijn kinderen vinden het vooral ‘schattig’ dat ze nu vaker 

jonge kinderen tegenkomen. En dat ook de peuters bij schoolse festiviteiten worden betrokken. Mijn 

dochter heeft nooit naar de bso omgekeken maar vroeg laatst: “Mag ik ook naar de bso mamma? Dan 

kan ik lekker op school met de kinderen van het kinderdagverblijf spelen!”, vertelt Esther, moeder van 

een kind in groep 5 en één in groep 8. 

Maarten is  vader van twee kinderen, één op het kinderdagverblijf en één in groep 2. Daarnaast maakt 

hij gebruik van de buitenschoolse opvang. „Onze zoon Floris heeft duidelijk aangegeven bij ons dat hij 

het erg fijn vindt dat de BSO op dezelfde locatie is als de school. Hij vond met name het vervelend om 

na school een stuk te moeten lopen naar de BSO, zeker als het slecht weer was. Je merkt dat hij zich 

veel meer op zijn gemak voelt. Onze dochter Josefien vindt het erg interessant dat ze op ‘dezelfde’ 

school zit als haar grote broer. Ze heeft nu al veel oudere kinderen van de basisschool en BSO leren 

kennen en vindt dit erg interessant. Wij verwachten dan ook dat de overstap straks gemakkelijk zal 

zijn naar de basisschool.” Karin, moeder van drie kinderen waarvan één op de peuterspeelzaal en één 

in groep 1/2 vindt het positief dat alle kinderen betrokken worden bij de 'grote' activiteiten, zoals het 

kerstfeest. „Ik merk dat Annemone al zin krijgt om naar groep 1 te gaan, omdat ze ziet dat er allerlei 

leuke activiteiten zijn.”

„Eén ding staat als een paal boven water: iedereen werkt hard aan de 
verdere ontwikkeling van het kindcentrum,” aldus een trotse Selma Klein.

Obs De Tandem heeft predicaat ‘Goed’



Obs Het Anker 
Obs Het Anker in Heinenoord heeft ruim 

vijftienhonderd euro opgehaald voor de realisatie 

van een ‘Zorgbus’ voor het Sophia Kinderziekenhuis. 

De Zorgbus is een soort ziekenhuisje op wielen. 

Sommige kinderen zijn niet altijd in staat om het 

ziekenhuis te bezoeken door bijvoorbeeld fysieke en/

of verstandelijke beperking. Door de inzet van de 

zorgbus kunnen deze kinderen in hun vertrouwde 

omgeving worden bezocht en onderzocht door 

de specialisten van het Sophia. De leerlingen 

van Het Anker hebben het geld ingezameld met 

een sponsoractie. Die actie was verbonden aan 

de Lichtjestocht, een optocht met zelfgemaakte 

lampionnen begeleid door Drumfanfare Oranje Garde. 

Op Het Anker kiezen de leerlingen elk jaar voor 'een 

groot doel ver weg' en 'een ‘klein doel dichtbij'. De 

gekozen doelen zijn altijd gericht op gezinnen en 

kinderen. Het ‘grote doel ver weg’ was de actie voor 

de school op Sint Maarten, na orkaan Irma. Het ‘kleine 

doel dichtbij’ was dit keer de zorgbus.

't Kraaienest 
Ook de leerlingen van 't Kraaienest in Piershil hebben 

zich de laatste weken ingezet om geld op te halen 

voor de Zorgbus voor het Sophia Kinderziekenhuis. 

Door kaarsjes te verkopen hebben zij het mooie be-

drag van ruim vijfhonderd euro opgehaald.

Obs De Schelf
Obs De Schelf in ’s-Gravendeel heeft zich ingezet 

voor de Stichting Kinderen van de Voedselbank, een 

stichting die zich inzet tegen de maatschappelijke 

gevolgen van kinderarmoede in Nederland. 

Ruim zeshonderd euro hebben de leerlingen 

ingezameld door ondermeer zelfgemaakte 

kunstwerkjes, koekjes en andere lekkernijen te 

verkopen op de kerstmarkt op school.

Obs de Pijler
Leerlingen van obs de Pijler in Maasdam zetten zich 

in voor het creëren van een pestvrije school. Om dit 

te symboliseren hebben ze een lieveheersbeestje op 

tegel ontworpen en die neergelegd in het schoolplein. 

Omdat dit heel goed past bij de kerstgedachte is de 

tegel onthuld op de dag van de kerstviering op school.
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Het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland is een bijzondere 

samenwerking aangegaan met ‘De Blije Beijerlanders’, 

roparun-team nummer 191. 

Docenten Suzanne Klein (aardrijkskunde), José Mourits (biologie) 

en Sasha Bodegom (Frans) zijn als loper en/of fietser verbonden 

aan dit nieuw opgerichte team dat volledig uit vrouwen bestaat.

De Roparun is een sportief festijn dat jaarlijks gehouden wordt in het Pinksterweekend, waarin teams van 

Parijs en Hamburg naar Rotterdam lopen en fietsen om geld op te halen voor mensen met kanker. Om geld 

in te zamelen vinden op school diverse sponsoracties plaats. De klassen hebben een gastspreker op bezoek 

gekregen die uitlegde wat de Roparun precies is.

Op zaterdag 19 mei zullen de dames van De Blije Beijerlanders trappelend aan de start staan in Parijs en 

begint de terugweg van ruim 500 kilometer in estafettevorm om op 2e Pinksterdag via Oud-Beijerland te 

finishen op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste nieuws van het team is ondermeer op de website van het 

Hoeksch Lyceum te lezen: www.hoekschlyceum.nl.

Op onze scholen is het een goede gewoonte om in de aanloop naar de kerstperiode iets te doen 

voor de medemens. De leerlingen zetten zich voor honderd procent in om geld in te zamelen voor 

een zelf gekozen goed doel. 

Een kleine greep uit de acties van deze kerstperiode:

De kerstgedachte Blije Beijerlanders

De Lichtjestocht van Het Anker

De eindopbrengst van de actie op ’t Kraaienest

Grote belangstelling op De Schelf

De tegel op De Pijler

GAAV! 
op de Gouwaert

Weinig te doen voor kinderen 

in Goudswaard? Vanaf nu niet 

meer! 

In samenwerking met Stichting 

Kinderopvang Cromstrijen heeft 

obs De Gouwaert een drietal 

workshops georganiseerd voor 

kinderen van 4 tot 12 jaar onder 

de naam GAAV! De eerste, een 

workshop karate, heeft inmiddels 

plaatsgevonden en was een groot 

succes.  

Op woensdagmiddag 14 februari 

staat een workshop graffiti op 

het programma en op 14 maart 

kunnen kinderen leren sieraden 

maken. Voor beide workshops is 

nog plaats. Opgeven kan als je in 

Goudswaard woont en tussen de 

4 en 12 jaar bent. Stuur een mail 

naar school@gouwaert.nl. Meer 

informatie op www.gouwaert.nl.
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Twee studenten van een lerarenopleiding in de Verenigde Staten lopen dit jaar 

stage op obs ’t Kraaienest in Piershil en Het Anker in Heinenoord. 

‘Miss Nicole’ en ‘Miss Avery’ hebben hun studie bijna afgerond en sluiten hun opleiding 

af met een stage van een paar maanden in het buitenland. Daarvoor zijn zij naar de 

Hoeksche Waard gekomen. Beide scholen werken dit jaar voor het eerst met een native 

speaker. De stage richt zich op groep 1 t/m groep 8. De leerlingen zijn enthousiast. Zelfs 

de kleuters, die spelenderwijs in de vorm van spelletjes met Engelse woordjes te maken 

krijgen, pikken de taal al snel op. 

Meer info: www.kraaienestschool.nl en www.obs-hetanker.nl.

Native 
speakers op  
't Kraaienest 
en Het Anker

Herfstvakantie zaterdag 20-10-2018 t/m zondag 28-10-2018

Kerstvakantie zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019

Voorjaarsvakantie zaterdag 23-02-2019 t/m zondag 03-03-2019

Paasvakantie vrijdag 19-04-2019 t/m maandag 22-04-2019

Meivakantie dinsdag 23-04-2019 t/m zondag 05-05-2019

Hemelvaart donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019

Pinksteren maandag 10-06-2019

Zomervakantie zaterdag 20-07-2019 t/m zondag 01-09-2019

•  de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het 

vakantieschema 2018-2019 van het Ministerie van OCW.

•  de vakantiedata voor primair en voortgezet onderwijs gelijk en zijn afgestemd met  

alle schoolbesturen in de Hoeksche Waard.

Vakantierooster 
schooljaar 2018-2019 
voor primair en voortgezet onderwijs
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