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In 2010 was de gemeente Oud-Beijerland van plan de bestuurlijke 

taken voor de openbare scholen voor voortgezet onderwijs 

over te dragen aan Stichting Acis, het schoolbestuur voor het 

openbaar primair onderwijs in de Hoeksche Waard. Ook Acis 

zag daar de meerwaarde voor de leerlingen van in. Toen ook 

de medezeggenschapsraden het plan omarmden leek alles in 

kannen en kruiken. De laatste stap op weg naar een stichting 

voor primair en voortgezet onderwijs was het wijzigen van de 

statuten, hetgeen goedkeuring behoefde van indertijd nog vijf 

gemeenteraden. 

Wat niemand had verwacht gebeurde: Eén van de vijf gemeenteraden 

weigerde de statutenwijziging goed te keuren, overigens zonder 

duidelijke onderbouwing. De fusie kon daardoor toen niet doorgaan 

en daarom werd per 1 januari 2011 de stichting Openbaar Voortgezet 

Onderwijs Hoeksche Waard (OVO) opgericht. Stichting OVO vestigde 

zich in hetzelfde kantoor als Acis, kreeg dezelfde bestuurder als Acis 

en voerde hetzelfde beleid. De Regionale Scholengemeenschap (RSG) 

heette voortaan Actief College en Hoeksch Lyceum. Beide scholen gingen 

intensiever samenwerken met het basisonderwijs en breidden hun 

onderwijsaanbod uit. 

Nu, 8 jaar later, kan met recht gesteld worden dat de samenwerkende 

stichtingen Acis en OVO veel hebben bereikt, ondanks het feit dat het 

‘naast elkaar runnen’ van twee stichtingen veel onnodige bestuurlijke 

drukte oplevert. Nu de Hoeksche Waard nog maar een gemeente telt, en 

er dus nog maar een gemeenteraad is die over statutenwijziging hoeft te 

besluiten, lijkt de tijd rijp om opnieuw een poging tot fusie te wagen. 

De voorgenomen fusie zal voor de scholen of het beleid geen gevolgen 

hebben. Het gaat slechts om het bestendigen van de samenwerking en 

de ingezette koers. 

Fusie Stichting 
Acis en OVO

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

Vorig jaar verbaasde Acis vriend en 

vijand door de personeelsformatie 

op alle basisscholen met één extra 

leraar uit te breiden.  

Zo is er bij ziekte van een docent 

altijd een vervanger ‘in huis’. Ons 

nieuwe beleid bleek een schot in de 

roos. Waar op andere scholen ‘paniek’ 

uitbreekt wanneer een leerkracht zich 

ziek meldt en er koortsachtig naar een 

schaarse invaller gezocht moet worden, 

daar hebben onze scholen dus altijd 

een eigen onderwijsgevende ‘achter 

de hand’. Dit voorkomt veel onrust 

bij leerlingen, ouders en personeel.
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De staartdeling 
is terug
Sinds de start van dit schooljaar pakt basis-

school De Zevensprong in Oud-Beijerland de 

rekenlessen anders aan. Aanleiding daarvoor is 

de ‘trend’ dat rekenresultaten van Nederlandse 

basisschoolleerlingen een dalende tendens 

vertonen. 

De Zevensprong werkt samen met Marcel Schmeier, 

onderwijsadviseur taal en rekenen. Schmeier 

heeft op school het traditionele rekenonderwijs 

geherintroduceerd, het leren rekenen zoals ‘vroeger’ 

maar wel met een modern sausje. Uit onderzoek 

blijkt namelijk dat deze ‘ouderwetse’ rekenmethode, 

waar in de jaren ’90 van vorige eeuw afscheid van 

werd genomen, tot veel betere resultaten leidt. 

Steeds meer scholen in Nederland keren dan ook 

weer terug naar deze methode.

Per rekenles wordt nu slechts één rekenonderdeel 

uitvoerig besproken; de leerlingen krijgen klassikaal 

goede instructie, moeten de uitwerkingen en de 

stappen meeschrijven met de juf of meester en 

vooral veel oefenen, veel sommen maken. Veel 

tijd wordt ingeruimd voor het leren toepassen van 

rekenvaardigheden in plaats van het leren sommen 

oplossen met behulp van eigen strategieën en 

inzichten. Alle leerlingen gebruiken ‘wisbordjes’ 

waarop zij kunnen oefenen. De rekenmachine wordt 

weinig meer gebruikt. 

Een bekend voorbeeld van het traditionele 

rekenen is de staartdeling: sinds de jaren ’90 uit 

het schoolbeeld verdwenen, tegenwoordig weer 

aanwezig op De Zevensprong. Ook het ‘stampen van 

tafels’ wordt op De Zevensprong weer toegepast.

www.de-zevensprong.nl
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Een tovermiddel tegen alle kwalen is 

het niet. Bij meer dan één zieke docent 

wordt het alsnog improviseren, maar 

gelukkig is dat slechts zelden het geval. 

Ons beleid is succesvol; we gaan er 

volgend schooljaar mee door. Inmiddels 

zijn we een nieuwe wervingscampagne 

voor basisschoolleraren gestart onder het 

motto:

Daarmee zeggen we precies waar het om 

gaat: 

-   Veel leerkrachten staan ‘liever voor 

de klas’ bij de scholen van Acis, dan 

elders. Dat komt doordat onze scholen 

de menselijke maat hebben en goede 

onderwijskwaliteit, rust en regelmaat 

bieden in prettige schoolgebouwen;  

-   Acis heeft behoefte aan nog meer 

leraren die ‘liever voor de klas’ kunnen 

zijn, doordat zij een uitstekend 

pedagogisch klimaat in hun klas weten te 

realiseren. Dat geldt overigens ook voor 

onze scholen voor voortgezet onderwijs. 

De nieuwste vacatures voor onze scholen 

voor voortgezet onderwijs tref je steeds 

aan op www.Roozz.nl.

Onze wervingsactie trekt veel belang-

stelling en spreekt een breed publiek 

aan; zowel pas afgestudeerden als ‘in 

de Hoeksche Waard woonachtige maar 

elders werkzame leraren’, als ‘in de stad 

werkzame en woonachtige leraren met 

behoefte aan meer lucht en ruimte’. Wij 

zijn blij met alle sollicitanten en hard 

bezig om de beste kandidaten voor onze 

scholen te selecteren. Dat niet alles is wat 

het lijkt, bleek toen een dagbladjournalist 

naar aanleiding van onze advertentie 

concludeerde dat het lerarentekort bij Acis 

inmiddels schrijnend moest zijn. Gelukkig 

werd hem snel duidelijk dat die conclusie 

niet juist was en dat het ons gaat om 

onderwijsgevenden die boven de normale 

personeelsformatie aan de scholen 

worden toegekend. Dit alles leverde ons 

uiteindelijk weer extra media-aandacht op 

en dat is mooi meegenomen.

De personeelsadvertentie treft u 

elders in deze Acis Actueel aan.

De directeuren van het primair en voortgezet onderwijs 

staan achter de fusie, evenals de beide raden van toezicht. 

De medezeggenschapsraden spreken zich definitief uit na de 

ouderraadpleging.

Ouderraadpleging

Het bestuur wil alle ouders in de gelegenheid stellen mee te 

denken over de fusie. Dat kan op donderdag 9 mei a.s. De 

bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in het 

Hoeksch Lyceum, Hoefsmid 1, Oud-Beijerland. 

In verband met voorbereidingen van huishoudelijke aard 

dient u zich aan te melden via secretariaat@acishw.nl. Na 

aanmelding ontvangt u van ons per e-mail de Fusie Effect 

Rapportage, met daarin alle informatie.  

Het college van Burgemeester en Wethouders is geïnformeerd 

over het fusievoornemen van het schoolbestuur en zal 

de statutenwijziging op 9 juli a.s. voorleggen aan de 

gemeenteraad. 

Vervolg van pagina 1

‘Liever voor de klas in 

de Hoeksche Waard’

Niet elke professor 

heeft warrige haren
Het project over entertainment en media in groep 8 

op basisschool De Pijler in Maasdam werd onlangs 

afgesloten met een gastcollege aan de Erasmus 

universiteit in Rotterdam, gegeven door een heuse 

professor. 

Eerder die dag werden de leerlingen ontvangen door 

een levend standbeeld van Erasmus. Aansluitend aan 

het college hebben de kinderen een speurtocht gedaan 

over de campus, onder begeleiding van studenten.

Het was een indrukwekkend bezoek; één van de 

leerlingen constateerde verbaasd dat blijkbaar niet elke 

professor een verstrooide man is met warrige, grijze 

haren. www.basisschooldepijler.nl

Rekenen zoals ‘vroeger’ maar 
wel met een modern sausje

Op maandag 21 januari 2019 ontvingen 22 

scholen in het primair onderwijs op feestelijke 

wijze het predicaat Excellente School 2018. Eén 

van die scholen is basisschool De Meerwaarde 

in Strijen. 

Deze school ontving het predicaat, dat drie 

jaar geldig is, zelfs voor de tweede keer.

De jury was van mening dat de Strijense school 

de zorg en de kwaliteit van het onderwijs zo heeft 

georganiseerd dat het predicaat Excellente School 

volkomen terecht is. Een excellente school is een 

goede school maar wel één die zich onderscheidt 

van andere goede scholen door uit te blinken op een 

bepaald gebied en dat ook uitdraagt. Het gebied 

waarop De Meerwaarde excelleert is het uitdragen 

naar de maatschappij van de waarden aardig, 

netjes en rustig, die binnen de school gelden. De 

school stopt veel energie en tijd in overleg met 

verenigingen en organisaties in het dorp, want: 

‘Een mooie wereld maak je samen. 

Het resultaat is dat steeds meer instellingen zich 

aansluiten bij het gedachtegoed van de school en 

dat dit ook daar zichtbaar is.

De Meerwaarde is weer de allerbeste
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Joeri, Emma, Felicia en Luna uit 5 

havo van het Hoeksch Lyceum in Oud-

Beijerland hebben net als de andere 5 havo 

leerlingen en de leerlingen uit 6 vwo hun 

profielwerkstuk op school gepresenteerd. 

Het werkstuk is een onderdeel van het 

eindexamen. Bijna een jaar lang hebben ze 

hieraan gewerkt. 

‘Armoede in de Hoeksche Waard’ was het 

onderwerp waar het viertal voor gekozen had. 

Om dat te onderzoeken zijn ze onder meer langs 

geweest bij de Voedselbank in Oud-Beijerland. 

Dat bezoek heeft zoveel indruk gemaakt dat 

ze zelf ook iets wilden doen voor mensen die 

het financieel minder hebben. Daarom zijn de 

scholieren gestart met een inzamelingsactie op 

het Hoeksch Lyceum. De animo van de overige 

leerlingen van de school om boodschappen te 

doneren bleek groot. De vier scholieren konden 

de voorraad levensmiddelen van de Voedselbank 

dan ook flink aanvullen. 

Scholieren helpen 
Voedselbank

Leren van elkaar
Onze scholen proberen de overgang van 

basisschool naar voortgezet onderwijs voor 

de leerlingen zo vloeiend mogelijk te laten 

verlopen. Daarom is differentiëren in de klas 

één van de kernpunten dit schooljaar op het 

Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland. 

Er is een start gemaakt met zogenaamde ‘BIT-

arrangementen’: Leerlingen worden ingedeeld 

in een bepaalde groep (basis, intensief of 

top) en volgen een apart programma dat is 

afgestemd op hun eigen behoefte. 

Omdat de basisscholen van Acis hiermee al 

ontzettend veel ervaring hebben, hebben 

docenten van het Hoeksch Lyceum ‘stage 

gelopen’ in de groepen 8 van ondermeer obs 

Het Driespan in Puttershoek en obs De Klinker 

in Oud-Beijerland. Een basisschool heeft te 

maken met alle niveaus in één klas en iedereen 

moet toch dezelfde toetsen maken; hoe pak je 

dat aan?

Uiteraard mochten de leerlingen van de 

basisscholen ook vragen stellen aan de 

‘stagiaires’. Op die manier zijn ze al een 

hoop te weten gekomen over het leven op de 

middelbare school. 

Meer informatie: www.hoekschlyceum.nl

Hoe ga je als docent  
om met verschillen 
tussen leerlingen?

Groep 3 van De Schelf 

massaal aan de pinpas
In het kader van het thema 'Ben jij een held met je geld?' 

worden tijdens de Week van het geld in heel Nederland 

gastlessen en workshops in de klas gehouden om kinderen 

op een leuke manier te leren omgaan met geld. Op 

basisschool De Schelf in ’s-Gravendeel kregen de leerlingen 

van groep 3 een speciale geldles van medewerkers van de 

Regiobank. Daarbij was een cameraploeg van RTL aanwezig 

om filmopnamen te maken. Ook tijdens de rekenlessen werd 

de hele week aandacht geschonken aan het leren rekenen 

met geld. www.deschelf.nl

'Ben jij een held met je geld?'

Meer MBO in de 
Hoeksche Waard
Scholieren die dit jaar vmbo-eindexamen doen of al een 

vmbo-diploma op zak hebben en graag in de Hoeksche 

Waard een mbo werken-leren traject (BBL) willen volgen, 

kunnen terecht op Het Actief College in Oud-Beijerland. 

Het Da Vinci College biedt daar in samenwerking met 

regionale leerbedrijven een aantal mbo-opleidingen aan  

in de Hoeksche Waard. 

Op dit moment worden diverse bouwopleidingen 

aangeboden: 

•  Timmeren niveau 2&3-BBL

•  Metselen niveau 2&3-BBL

•  Tegelzetten niveau 2&3-BBL

Bij voldoende belangstelling kunnen ook BBL-

opleidingen in de zorg en installatietechniek gaan 

starten:

•  Verzorgende IG niveau 3-BBL

•  Installatietechniek niveau 3-BBL

Leerlingen die een werken-leren traject volgen, werken 

elke week vier dagen en gaan één dag per week naar 

school. De lessen worden gegeven op het Actief College. 

Meer informatie: www.actiefcollege.nl

Vier leerlingen uit de bovenbouw van basisschool ’t Kraaienest in Piershil hebben vijfhonderd 

euro gewonnen met het maken van een vlog over verkeersveiligheid rondom de school. De 

kinderen wonnen de eerste prijs in de jaarlijks door School op Seef georganiseerde wedstrijd 

voor het meest originele verslag van de ‘Schoolbrengdag’, een dag waarop iedereen geacht wordt 

niet met de auto maar lopend of fietsend naar school te komen. 

Het gewonnen bedrag mag op school worden besteed aan verkeerseducatie. De cheque werd uitgereikt door 

wethouder Joanne Blaak. De leerlingen van ’t Kraaienest weten vaker geld binnen te halen voor hun school. 

Zo hebben zij eind 2018 al een keer tweeduizend euro gewonnen met het bedenken van een ‘Maatjesproject’.

www.kraaienestschool.nl
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Leerlingen van 
’t Kraaienest 
zijn goed bezig

Vakantierooster 
schooljaar 2019 - 2020
Voor primair en voortgezet onderwijs

Herfstvakantie za 19-10-2019 t/m zo 27-10-2019 

Kerstvakantie za 21-12-2019 t/m zo 05-01-2020

Voorjaarsvakantie za 22-02-2020 t/m zo 01-03-2020

Paasvakantie* vr 10-04-2020 t/m ma 13-04-2020

Meivakantie za 18-04-2020 t/m zo 03-05-2020

Bevrijdingsdag di 05-05-2020

Hemelvaart do 21-05-2020 t/m zo 24-05-2020

Pinksteren ma 01-06-2020

Zomervakantie za 18-07-2020 t/m zo 30-08-2020

*  Let op: Goede Vrijdag (10 april 2020) is geen  

vrije dag in het voortgezet onderwijs

•  de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en 

zomervakantie zijn conform het vakantieschema 

2019-2020 van het Ministerie van OCW.

•  de vakantiedata zijn voor primair en voortgezet 

onderwijs gelijk.
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Nieuwbouw 
gaat van start
Dit schooljaar wordt gestart met nieuwbouw 

van basisschool De Pijler in Maasdam. In de 

nieuwbouw komen onderwijs, kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk samen in Integraal Kind 

Centrum De Pijler. 

De hoofdopzet van het ontwerp is een multi-

functionele centrale hal, waaromheen de les- en 

opvangruimten zijn gegroepeerd. Op de kop van de 

hal komt een verhoogd speellokaal, dat tevens als 

toneel kan dienen. Door middel van panelenwanden 

kan de centrale hal worden opgedeeld in twee 

kleinere compartimenten; ook het speellokaal kan 

d.m.v. een panelenwand worden afgesloten.

Het project zal als Bijna Energie Neutraal Gebouw 

(BENG) worden gerealiseerd. Naast een optimale 

isolatie zullen o.a. een warmtepomp, gebalanceerde 

ventilatie met warmte-terugwinning en zonnepanelen 

worden toegepast om te komen tot een minimaal 

energieverbruik. In het vloerverwarmingssysteem 

kan ook koud water circuleren, waarmee het gebouw 

op warme dagen kan worden gekoeld, zodat een 

optimaal leer- en werkklimaat ontstaat.

Op www.basisschooldepijler.nl is inmiddels een 

animatiefilmpje te bekijken van de binnenkant van 

het nieuwe gebouw.

Een eigen robot
 

De leerlingen van de plusgroep op de 

Burgemeester van Bommelschool in 

Heinenoord hebben een aantal weken 

gewerkt aan het maken van een robot.

Omdat de kinderen gewend zijn met én 

van elkaar te leren, werd het resultaat 

gepresenteerd aan de hele school.

De Burgemeester van Bommelschool is 

een kleine openbare dalton basisschool 

met ongeveer 50 kinderen. De plusgroep 

is een groep waarin kinderen met een 

ontwikkelingsvoorsprong uitdagende 

opdrachten maken als ze klaar zijn met hun 

gewone werk. www.bommelschool.nl

Leerlingen kunnen op het Actief College 

examen doen in de volgende profielen:

•  Economie & Ondernemen (E&O)

•  Zorg & Welzijn (Z&W)

•  Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

•  Produceren, Installeren & Energie (PIE)

•  Mobiliteit & Transport (M&T)

Op donderdag 9 april gingen de Centrale Examens 

van start (Nederlands, Engels, Duits, economie, 

wiskunde enz.). Elke vmbo-leerling doet dus een 

praktijkexamen in zijn/haar profiel en tevens in de 

algemeen vormende vakken.

Muziek
is van 
iedereen
In het kader van het project 

‘Muziek is van Iedereen’ 

heeft muziekvereniging NLS drie 

weken lang gastlessen gegeven 

in alle groepen op basisschool 

De Blieken in Klaaswaal. De 

leerlingen gingen aan de slag met 

diverse soorten instrumenten 

maar ook zanglessen behoorden 

tot het repertoire.

Het project werd afgesloten met 

een zeer geslaagd miniconcert 

in het NLS-gebouw in Klaaswaal, 

gegeven door de leerlingen 

samen met het jeugdorkest van 

NLS en De Bazuin.

www.blieken.nl

Een spannende tijd dus! 

Examenstress?
Anniko en Björn zijn twee leerlingen van de gemengde theoretische leerweg op het Actief College 

in Oud-Beijerland. Net als hun medestudenten zijn zij op 1 april begonnen aan de Centraal 

Schriftelijk Praktische Examens (CSPE). Dit zijn landelijke praktijkexamens die worden afgenomen 

in de basis, kader en gemengd theoretisch beroepsgerichte leerweg. Soms duurt zo’n examen wel 

800 minuten en beslaat dus meerdere dagen. 
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LIEVER VOOR DE KLAS   
IN DE  HOEKSCHE WAARD 

Stichting Acis openbaar onderwijs, met 20 basisscholen, 1 sbo en 2 scholen 
voor voortgezet onderwijs, met 5000 leerlingen en 500 medewerkers, is op 
zoek naar 20 enthousiaste leerkrachten basisonderwijs/sbo (parttime/ 
fulltime), per direct of met ingang van het nieuwe schooljaar. 

Onze scholen hebben een uitstekend pedagogisch klimaat. 

Wij investeren door goede begeleiding in onze medewerkers. Onze Acis 
Academie heeft een breed en aantrekkelijk professionaliseringsaanbod. 

Goede, ambitieuze leraren ontvangen bij ons een betere beloning. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU! 
De Hoeksche Waard heeft een prettig leef- en werkklimaat en ligt vlak bij 
steden als Rotterdam en Dordrecht. 
 

 

ACIS, DE BESTE BASIS VOOR 
LERAAR ÈN LEERLING 

 

 
                

Kernwaarden en 
kwaliteit 

 

 Goede begeleiding 
 

 Professionaliseren bij de 
Acis Academie 

 

Extra periodieken voor 
excellente startende 

leraren 
 

Leergierige kinderen 

 

Dorpse charme met de 
grote stad om de hoek 

 

 

 

Informeer/solliciteer 
Stichting Acis 
Biezenvijver 5  

3297 GK Puttershoek 
078-6295996 

vanderlinden@acishw.nl 
www.acishw.nl  
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voor voortgezet onderwijs, met 5000 leerlingen en 500 medewerkers, is op 
zoek naar 20 enthousiaste leerkrachten basisonderwijs/sbo (parttime/ 
fulltime), per direct of met ingang van het nieuwe schooljaar. 

Onze scholen hebben een uitstekend pedagogisch klimaat. 

Wij investeren door goede begeleiding in onze medewerkers. Onze Acis 
Academie heeft een breed en aantrekkelijk professionaliseringsaanbod. 

Goede, ambitieuze leraren ontvangen bij ons een betere beloning. 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU! 
De Hoeksche Waard heeft een prettig leef- en werkklimaat en ligt vlak bij 
steden als Rotterdam en Dordrecht. 
 

 

ACIS, DE BESTE BASIS VOOR 
LERAAR ÈN LEERLING 

 

 
                

Kernwaarden en 
kwaliteit 

 

 Goede begeleiding 
 

 Professionaliseren bij de 
Acis Academie 

 

Extra periodieken voor 
excellente startende 

leraren 
 

Leergierige kinderen 

 

Dorpse charme met de 
grote stad om de hoek 

 

 

 

Informeer/solliciteer 
Stichting Acis 
Biezenvijver 5  

3297 GK Puttershoek 
078-6295996 

vanderlinden@acishw.nl 
www.acishw.nl  

  

 

 

Ruim honderdvijfendertig leerlingen van groep 8 die hebben deelgenomen aan 

het pré-vwo programma op het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland hebben hun 

certificaat uitgereikt gekregen. Dat gebeurde op feestelijke wijze ten overstaan van 

de docenten, ouders, grootouders en andere belangstellenden.

Voorafgaand aan de uitreiking hebben drie leerlingen met groot enthousiasme aan de volle 

zaal verteld hoe zij het pré-vwo hebben ervaren. Het pré-vwo bestaat uit een reeks van 

acht lessen waarbij de kinderen kennismaken met mythologie, filosofie, Cambridge Engels, 

Science en presentatievaardigheden. Meer informatie: www.hoekschlyceum.nl

135 pré-vwo 
diploma’s 
op het Hoeksch 
Lyceum




