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Wij zijn De Hoeksche School
Sinds 1 augustus jl. is Stichting De Hoeksche School

de ouders dat op prijs stellen.

verantwoordelijk voor het openbaar basis- en voortgezet
onderwijs op dit eiland. De stichtingen Acis en OVO en

Kinderopvang en basisonderwijs van De Hoeksche School

ons blad Acis Actueel zijn verleden tijd.

worden bovendien binnen één gebouw aangeboden. Zo
ontstaat er rust voor kinderen en ouders; want niet alleen

Nu Stichting Kinderopvang Cromstrijen (SKOC) zich per 1

het pedagogisch klimaat is hetzelfde op kinderopvang en

november jl. heeft omgedoopt tot Stichting

school, kinderen worden evenmin van hot naar her ge-

De Hoeksche School Kinderopvang, is het plaatje com-

sleept. Alle pedagogisch medewerkers van De Hoeksche

pleet: De Hoeksche School biedt kinderopvang, peuter-

School Kinderopvang zijn bovendien VVE-gecertificeerd,

speelzaal, basisonderwijs en voortgezet onderwijs aan, dus

zodat zij in staat zijn peuters in de voorschoolse periode

van baby tot student, in samenhang onder het motto ‘De

spelenderwijs en optimaal voor te bereiden op de basis-

mooiste tijd van je leven’.

school.

Het in samenhang aanbieden van kinderopvang en on-

Het aanbod van De Hoeksche School houdt niet op als een

derwijs heeft veel voordelen voor kinderen en ouders. Op

leerling naar het voortgezet onderwijs gaat. Onze VO scho-

onze integrale kindcentra wordt kinderopvang en onder-

len, Actief College en Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland,

wijs vanuit één organisatie aangeboden. De

werken op basis van dezelfde kernwaarden en bieden

schooldirecteur is niet alleen verantwoordelijk

samen alle denkbare leerwegen aan. Leerkrachten uit het

voor de school, maar ook medeverantwoor-

basisonderwijs ‘lopen stage’ op deze twee scholen, maar

delijk voor de kinderopvang. Zodoende is er

ook andersom leggen onze VO docenten lesbezoeken

sprake van één organisatie, met één team

af op onze basisscholen. Een mooi voorbeeld van de sa-

en één pedagogisch beleid. Dit heeft

menwerking is het pre-vwo dat onlangs weer van start

tot gevolg dat kinderen, maar ook

is gegaan voor leerlingen uit de hoogste groep

ouders, er niet langer rekening

van de basisscholen.

mee hoeven te houden dat de op
waarden gebaseerde schoolregels

De Hoeksche School wil kinderen, ouders en

anders zijn dan de regels bij de

medewerkers ‘de mooiste tijd van hun leven’

kinderopvang. En ook dat je niet

bieden. Gelukkig kun je daar heel lang van

apart de kinderopvang en de ba-

profiteren... van 0 tot 18 jaar.

sisschool hoeft te informeren over
gebeurtenissen in bijvoorbeeld de
thuissituatie. Relevante informatie
wordt gedeeld wanneer dat in het
belang is van het kind en wanneer

Luc van Heeren
voorzitter college van bestuur

De Hoeksche School

Biezenvijver 5

De Hoeksche School info verschijnt drie maal

Kinderopvang, peuterspeelzaal,

3297 GK Puttershoek

per jaar.

basisonderwijs, voortgezet onderwijs

tel: 078 629 59 99
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Nieuwe teamleider voor Hoeksch Lyceum
Het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland heeft met ingang van
februari een nieuwe teamleider vwo bovenbouw. Hieronder stelt hij zich voor.
Mijn naam is Evert Pegels, 37 jaar oud, en ik woon in Numansdorp. Ik ben getrouwd met Dagmar en samen
hebben wij drie kinderen; twee zonen en sinds augustus ook een dochter. Mijn vrije tijd besteed ik graag
zeilend op het Hollandsch Diep.
Op mijn 23e ben ik in het onderwijs gestart als docent economie en bedrijfseconomie, op het Thorbecke VO
in Rotterdam. Daar ben ik later ook afdelingsleider geworden. Op dit moment ben ik teamleider op het
Markland College in Zevenbergen. Daar hebben we een hele bovenbouw nieuw opgezet en inmiddels
hebben de eerste examenklassen de school met een diploma verlaten.
Vanaf februari begin ik dus met een nieuwe uitdaging op mijn eigen eiland; ik heb daar ontzettend veel zin in. Ik ben benieuwd naar de
uitdagingen die er liggen in deze afdeling en ik kijk er naar uit om mijn nieuwe collega’s te leren kennen.

Soep met een broodje
Het Actief College in Oud-Beijerland kreeg onlangs het

„Vette complimenten hebben we gekregen en super leuk

verzoek van het Odensehuis Hoeksche Waard om de

om op deze manier te kunnen samenwerken”, aldus de

lunch te verzorgen tijdens een symposium in de Open Hof

trotse leerlingen.

Kerk. Preston, Tobias, Daan en de 3e en 4e klas Zorg &
Welzijn gingen uiteraard enthousiast aan de slag.

Meer info over de school: www.actiefcollege.nl
Het Odensehuis is een informatie- en
ontmoetingsplaats voor mensen
met geheugenverlies en beginnende
dementie, (hun) partners, kinderen
en kleinkinderen, professionals en
buurtgenoten. De instelling vierde het
vijfjarig jubileum.

Nieuwe medewerkster bestuurskantoor
Het bestuurskantoor in Puttershoek heeft er een nieuwe medewerkster bij. Hieronder stelt zij zich voor:
Mijn naam is Samantha Charité-Nice en ik woon samen met mijn man en dochter in Puttershoek. Sinds 1 oktober ben ik als secretaresse in dienst getreden bij Stichting De Hoeksche School. Ik ben drie dagen in de week werkzaam op het bestuurskantoor. Mijn functie is
zeer divers omdat ik niet alleen receptie en secretariële taken uitvoer, maar ook taken zoals PR-werkzaamheden.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te sporten, lezen en dwarsfluit te spelen. Lekker eten
doe ik ook graag, ik kijk dan ook regelmatig naar 24-kitchen om inspiratie op te doen!
Mogelijk spreken we elkaar aan de telefoon of zien we elkaar een keer op kantoor!
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Pré-vwo op Het Hoeksch Lyceum
Nieuwsgierige leerlingen in groep 8 met een – vermoe-

De lessen worden gegeven op dinsdagmiddagen van 13.30

delijk - vwo-advies, die gemotiveerd zijn om een extra

uur tot 15.00 uur in de periode oktober t/m februari. Elke les

uitdaging aan te gaan, kunnen alvast een paar uur per

duurt anderhalf uur. Het programma wordt afgerond met

week terecht op het pré-vwo op het Hoeksch Lyceum in

een les waarin aandacht wordt besteed aan het maken

Oud-Beijerland. De leerlingen krijgen daar de kans om

en geven van een presentatie over het gelopen traject. De

kennis te maken met nieuwe vakken die zijn afgestemd op

leerlingen kunnen daarna in hun groep 8 een presentatie

hun niveau.

geven over de lessen die zij hebben gevolgd. De lessenreeks wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst

Het pré-vwo is een extra uitdaging voor leerlingen die te

in de aula waar de leerlingen hun pré-vwo certificaat in

makkelijk door groep 8 gaan en is een aanvulling op het

ontvangst nemen.

onderwijs dat ze op de basisschool krijgen. Het is geen
lesstof die ze in de brugklas zullen krijgen. Hiermee wordt

Pré-vmbo op het Actief College?

voorkomen dat die leerlingen nog meer uitlopen op hun

Op het Actief College in Oud-Beijerland zal begin 2020

klasgenoten.

voor groep 8-leerlingen met een basis, kader of GL/

De lessen die op het pré-vwo kunnen worden gevolgd zijn:

TL-advies een pré-vmbo techniek worden aangeboden.
De docenten van onze basisscholen zijn betrokken bij het

- Cambridge Engels

meedenken over hoe de lessen van het pré-vmbo het beste

- Mythologie

vorm gegeven kunnen worden.

- Science
- Filosofie

Meer informatie over het pré-vwo op de website van het

- Presentatievaardigheden

Hoeksch Lyceum: www.hoekschlyceum.nl

De docent van groep 8 meldt de kinderen aan op het

Meer informatie over het pré-vmbo op de website van het

Hoeksch Lyceum in overleg met de kinderen en de ouders.

Actief College: www.actiefcollege.nl

Indien een school niet meedoet aan het pré-vwo-programma, mogen ouders ook zelf hun kind aanmelden.

foto’s: Techniek op het Actief College
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Ervaringen van een pedagogisch medewerkster
Sinds vorig schooljaar is basisschool De Schelf in ’s-Gra-

vanzelfsprekend,” aldus Swindy.

vendeel uitgebreid met een kinderdagverblijf, peuterspeel-

Zelf ervaart ze ook voordelen van de samenwerking met

zaal en buitenschoolse opvang van De Hoeksche School

de leraren: „Je leert echt van elkaar en maakt gebruik van

Kinderopvang. Alle faciliteiten zijn hiermee onder één dak

elkaars expertise. Andersom is dat ook; regelmatig kijken

gekomen. Handig voor ouders en kinderen maar ook voor

de leerkrachten bij ons om het hoekje. We delen materialen

het personeel.

en kennis! Ik voel me echt onderdeel van het team.”

Swindy Nieuwenhuijzen, sinds juli 2018 werkzaam als peda-

Heel fijn vindt ze het langere en meer intensieve contact

gogisch medewerkster op IKC De Schelf, legt enthousiast

met de kinderen en de ouders. „Je ziet de kinderen als

de voordelen uit: „Het biedt ouders en kinderen veel rust en

baby komen. Als ze later op school zitten, zie je ze terug

structuur. We werken hier als één team voor onderwijs en

op de BSO of tijdens de schoolpauzes buiten spelen. Dat

opvang. Kinderen krijgen zowel op de opvang als de school

maakt het werk extra leuk.”

dezelfde normen en waarden. We werken vanuit dezelfde
uitgangspunten. Dat geeft duidelijkheid.”
Uiteraard is het voor ouders ook erg gemakkelijk. „Er is één
plek waar de kinderen worden gehaald en gebracht. Intern
zijn de lijnen kort, de overdracht naar de basisschool is

175 jaar Jong Talent in Mookhoek
Het oudste schoolgebouw in de Hoeksche Waard staat in

teur Peter van Pelt trots. De leerlingen zijn niet alleen afkomstig

Mookhoek, aan de Kreekstraat. 175 jaar geleden startte daar de

uit Mookhoek en Schenkeldijk, maar ook uit de omliggende

Openbare Lagere School Mookhoek. Later werd dit openbare

dorpen zoals Puttershoek, Strijen, ’s-Gravendeel en Heinenoord.

basisschool De Boemerang en in 2018 kreeg de school de naam
‘Het Talent’, na de fusie met de Julianaschool uit Schenkeldijk.

De school vervult een centrale rol in het buurtschap Mookhoek:
Bijna alle kinderen uit het buurtschap gaan naar school op Het

Het gebouw bestond oorspronkelijk uit twee lokalen en is in de

Talent, er is overleg met de buurtvereniging en bij evenementen

loop der jaren uitgebouwd tot een school met vier lokalen. In

op school worden ook grootouders, andere familieleden (vaak

2010 is het gebouw grondig gerenoveerd en is met zijn frisse

oud-leerlingen) en andere buurtgenoten uitgenodigd.

kleuren en digitale schoolborden een moderne school geworden. Momenteel wordt nagedacht over nieuwbouw.

Meer informatie over de school: www.odbshettalent.nl

De school heeft in al die jaren heel wat stormen overleefd,
letterlijk en figuurlijk: Tijdens de Watersnoodramp in 1953
stond het gebouw gedeeltelijk onder water en later probeerde de school het hoofd boven water te houden en boven het
noodzakelijke leerlingenaantal te blijven.
Van een kleine dorpsschool met het klassikale onderwijs van

L v S / Blad -

vroeger heeft de school zich ontwikkeld tot een Daltonschool
met vier kleine combinatiegroepen met gemiddeld zestien leerlingen. Sinds de fusie met de school uit Schenkeldijk is de dreigende sluiting vanwege een te laag leerlingenaantal verleden
tijd; 63 leerlingen heeft de school inmiddels, waarvan 17 kleuters.
„Het aantal is nog nooit zo groot geweest,” vertelt schooldirec-
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Kritisch in de Kinderraad
Wees een kritische burger, loop niet in alles mee.

Vroeger was de samenleving verdeeld in zuilen. Elke zuil had

Dat is één van de dingen die we onze leerlingen willen bij-

zijn eigen waarden en je wist wat er van je werd verlangd.

brengen. Daarom hebben we de Kinderraad in het leven

Tegenwoordig lijkt alles te (moeten) kunnen en te mogen, de

geroepen. Deze raad is op woensdag 20 november - de

grenzen zijn vervaagd of helemaal weg. Het gevaar bestaat

Internationale Dag van de Rechten van het Kind – geïn-

dat je jezelf voorbij raast als je niet af en toe even stilstaat

stalleerd.

bij wat je zelf eigenlijk wilt, wat jij waardevol acht.

Van elke basisschool van onze stichting heeft één leerling

Uiteraard is het niet de bedoeling dat de raad met voor-

uit groep 6, 7 of 8 zitting in de Kinderraad. Onder leiding

stellen komt om rekenen en taal maar te schrappen, maar

van vijf directeuren zullen ze zich twee keer per jaar gaan

wel hopen we dat de kinderen aangeven wat zij belangrijk

buigen over zelf gekozen thema’s.

vinden voor alle kinderen op de scholen, welke ideeën zij
hebben over onderwijs. Onze directeuren van de scholen

Nadenken over burgerschapsvorming, over hoe we met

zullen vervolgens bekijken hoe de voorstellen van de Kinder-

elkaar om willen gaan, over verworvenheden zoals demo-

raad vorm gegeven kunnen worden op hun scholen.

cratie, krijgt binnen het onderwijs een steeds belangrijkere
plek. Het vormen van de Kinderraad sluit daarbij naadloos

De eerste bijeenkomst van de Kinderraad is meteen na de

aan. Stichting De Hoeksche School wil dat kinderen leren

officiële installatie op 20 november gehouden en had als

na te denken over wat ze willen mét de wereld, wat ze

thema ‘omgaan met diversiteit’. De vraag die daarbij

willen ín de wereld, wat ze willen met zichzelf, dat ze

centraal stond was: hoe zorgen we er voor dat onze

nadenken over hun relatie met andere mensen en met de

medeleerling, onze medemens, kan zijn wie hij of zij is.

natuur, e.e.a. vanuit waarden geformuleerd op school.

Filosoferen op De Tandem

Hou het schoon

Op obs De Tandem in Oud-Beijerland leren de leerlingen

Op De Boomgaard in Mijnsheerenland staat milieueducatie

filosoferen. Ze worden uitgedaagd zelfstandig te denken,

hoog in het vaandel; de leerlingen leren hun afval te schei-

begrijpend te luisteren, keuzes te maken, waarden te onder-

den doordat er in iedere klas verschillende afvalbakken

zoeken, verschillen te erkennen en oordelen uit te stellen.

staan, ze leren om een eigen beker van thuis mee te nemen

Met filosoferen vergroten kinderen hun woordenschat, de

om uit te drinken en een broodtrommel te gebruiken in

taalvaardigheid en democratische en sociale vaardigheden.

plaats van plastic zakjes met hun lunch erin. Ook het opruimen van zwerfafval in de omgeving van de school is op De

In de filosofieles legt de leerkracht een vraag voor en laat de

Boomgaard vanzelfsprekend.

kinderen de vrije loop, zonder te sturen. De leerkracht luistert
en vat samen. Op die manier leren de kinderen echt zelf hun

De Boomgaardkinderen zeggen gewoon: „Hou onze wereld

gedachten te vormen.

schoon.”

Meer informatie: www.tandem-oudbeijerland.nl

Meer informatie over de school: www.obsdeboomgaard.nl
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Hij zit er in!
De eerste paal voor de nieuwbouw van obs De Pijler in Maasdam is geslagen. In het
nieuwe gebouw, ontworpen door Valtos Architecten, komt onderwijs, kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk samen in een Integraal Kind Centrum (IKC).
Als alles volgens plan verloopt kunnen na de zomervakantie 2020 alle kinderen van 0
tot 12 jaar hier terecht voor uitstekende geïntegreerde kinderopvang, peuterspeelzaal
en basisonderwijs.
Meer informatie: www.basisschooldepijler.nl

Rennen voor een goed doel

Nieuwe leerkrachten

Ruim 2500 euro heeft obs De Vlashoek in Westmaas inge-

Met ingang van dit schooljaar heeft Stichting De Hoeksche

zameld met de jaarlijkse Vlashoekmarkt, waar zelfgemaak-

School er flink wat enthousiaste nieuwe leerkrachten voor

te spulletjes en tweedehandsboeken werden verhandeld.

het basisonderwijs bij. Deze nieuwe mensen hebben on-

Een deel van de opbrengst is bedoeld voor KWF Kankerbe-

langs, onder het genot van een hapje en een drankje, met

strijding en de rest gaat naar de schoolbibliotheek.

elkaar en met de medewerkers van het bestuurskantoor
kennisgemaakt en hebben informatie gekregen over het
reilen en zeilen binnen de stichting.
Ze kregen onder meer uitleg over de ontwikkeling van de
basisscholen naar integrale kindcentra, over stijgende leerlingaantallen, over de mogelijkheden tot nascholing en over
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Onderdeel van de markt was de sponsorloop, die traditiegetrouw werd geopend met de Hoge-hakken-race van
juffen en moeders en de Jasje-dasje-race van vaders.
Na de krachtsinspanning kon er genoten worden van
pannenkoeken en burgers in het schoolrestaurant.

Afscheid van juf Mineke
Op 30 oktober nam juf Mineke Nieuwenhuis afscheid van De

en drankjes; alles verzorgd door de leerlingen van de school.

Boomgaard in Mijnsheerenland. Meer dan tien jaar heeft zij
daar met veel plezier gewerkt, als leerkracht maar ook een

Mineke gaat nu genieten van meer vrije tijd. Echt stilzitten

aantal keer als waarnemend directeur. In de periode daarvóór

zal ze niet doen, want ze heeft al een aantal mooie reizen

heeft ze op diverse scholen binnen onze stichting gewerkt.

gepland. Daarnaast zal ze af en toe nog voor de klas staan
als er op De Boomgaard een leerkracht ziek is.

De dag van het afscheid begon al met een verrassing, want
ze werd thuis opgehaald met een Tuk Tuk. Op het school-

Wij wensen Mineke

plein werd Mineke vervolgens ontvangen door alle kinderen

een fijn pensioen.

die een speciaal voor haar geschreven lied zongen.
Daarna was er feest, met oudhollandse spelletjes en hapjes
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Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
Leerwegen
Basis
Kader
Gemengd/Theoretisch
Tweejarige brugklas
Actief@Work
(Loopbaanoriëntatie)

Proﬁelen
Economie & Ondernemen
Bouwen, Wonen & Interieur
Mobiliteit & Transport
Produceren, Installeren & Energie
Zorg & Welzijn
www.actiefcollege.nl

Koninginneweg 126
Oud-Beijerland

INFORMATIEMARKT
DONDERDAG
21 NOVEMBER 2019
18.30-20.00 uur
(voor ouders en verzorgers leerlingen groep 8)

www.actiefcollege.nl

Tiende Hoeksch Lyceum Dictee

Save the date!

Op woensdag 13 november heeft voor de tiende keer het jaar-

De nieuwbouw van het Actief College aan de

lijkse Hoeksch Lyceum Dictee plaatsgevonden in de aula van

Polderlaan in Oud-Beijerland is in volle gang. Op

het Hoeksch Lyceum, bestemd voor leerlingen van de groepen

maandag 16 december a.s. om 15.30 uur wordt het

8 van de basisscholen. Het thema van dit jaar was het Eurovisie

hoogste punt bereikt. U bent van harte welkom om

Songfestival.

hierbij aanwezig te zijn.

Het taaldictee is gewonnen door Liz Bremer en het rekendictee
door Zoë Dingenouts, twee leerlingen van obs De Zevensprong
de leerlingen als team vragen moesten beantwoorden, zijn Kaat

Nu ook op Facebook

van Noort en Diémo Kneppers van obs ’t Kraaienest in Piershil.

Wist u dat Stichting De Hoeksche School sinds kort

Zij krijgen een taart voor de hele klas.

een Facebook bedrijfspagina heeft? Het zou heel

in Oud Beijerland. De winnaars van het algemeen deel, waarin

leuk zijn als u onze pagina wilt ‘liken’ en ‘volgen’.
Het Hoeksch Lyceum feliciteert de leerlingen met het behalen

Op die manier blijft u op de hoogte van nieuws,

van deze mooie prestatie.

ontwikkelingen en mijlpalen van de grootste
aanbieder van onderwijs en kinderopvang in de
Hoeksche Waard! Ga naar Facebook

