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Het Pact van de Waard

Gemeenten en maatschappelijke or-

ganisaties, waaronder Stichting Acis, 

hebben de krachten gebundeld en een 

pact gesloten; ‘het Pact van de Waard’. 

Dat gebeurde op 27 februari jl. in het 

gemeentehuis van Strijen. Er werden 

handtekeningen gezet waarmee plechtig 

werd beloofd meer te gaan samenwerken 

om vergrijzing en ontgroening op het 

eiland tegen te gaan. 

Acis wil daar zijn steentje aan bijdragen, 

maar zette de handtekening niet zo 

maar. Zo vonden wij het pact te negatief 

van toon. Natuurlijk moet je inspelen op 

een dalend aantal kinderen en een groei-

end aantal ouderen, maar je moet ook 

proberen de ontvolking van de Hoeksche 

Waard tegen te gaan door aantrekkelijk 

te zijn voor jonge gezinnen. Ook moet 

je niet alleen aangeven wat niet goed 

gaat (‘mismatch’), maar de goede dingen 

benoemen, koesteren en versterken. 

Zo werden kleine scholen met 50 tot 100 

leerlingen aanvankelijk in het Pact weg-

gezet als ‘mismatch’ die zo snel mogelijk 

moest worden ‘geherstructureerd’. Ook 

werd een ‘mismatch’ op het gebied van 

technische opleidingen in de regio gesig-

naleerd. 

Vervolg op pagina 2
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Ruim driehonderd medewerkers 

van de stichting en een aantal 

genodigden konden ’s ochtends 

genieten van twee bijzondere 

lezingen waarbij het doel van 

opvoeden centraal stond. 

Kinderpsycholoog Noëlle Pameijer 

legde uit hoe een school de ouders 

optimaal kan betrekken bij het 

onderwijs van hun kind. „Heel 

herkenbaar. Ik ben niet alleen 

leerkracht maar ook moeder. Ik 

begrijp nu waarom gesprekken die 

ik heb gehad met leerkrachten van 

mijn kinderen soms niet helemaal 

goed gingen,” vertelt één van de 

aanwezigen. „In gesprekken die ik 

vanaf nu met ouders ga voeren, ga ik 

de tips zeker uitproberen,” aldus een 

college-leerkracht.

Micha de Winter, hoogleraar 

pedagogiek aan de Universiteit van 

Utrecht, besprak de eisen die de 

huidige samenleving stelt aan de 

opvoeding van een kind en welke rol 

de school daarin speelt.

Na de lunch legde theatergroep 

‘Ja-maar…’ in ‘de omdenkshow’ op 

humoristische wijze de techniek 

van het ‘omdenken’ uit. Door 

gebruikelijke reacties van mensen in 

bepaalde situaties sterk uitvergroot 

na te spelen op het toneel, lieten de 

spelers het publiek keer op keer in 

lachen uitbarsten. Samen met de zaal 

werd vervolgens besproken hoe men 

met een andere benadering van de 

‘tegenpartij’ beter het gestelde doel 

kan bereiken. Wat bleek? Door zelf je 

gedrag te veranderen in een bepaalde 

situatie, kan je het gedrag van de 

ander veranderen.

Tijdens de show werden Jan Visser, 

oud-directeur van De Boomgaard 

in Mijnsheerenland, en Wout van 

Steenis, oud-voorzitter van het 

voormalige bestuur van Acis, in het 

zonnetje gezet als ambassadeur van 

Stichting Acis.

„Het was super!” waren de 

enthousiaste reacties na afloop van 

de jaarlijkse studiedag van Stichting 

Acis, die woensdag 22 januari in 

Alcazar in Puttershoek werd gehouden. 

Omdat het dit jaar tien jaar geleden 

is dat Stichting Acis Openbaar Primair 

Onderwijs werd opgericht, had de dag 

een extra feestelijk tintje.

Studiedag Acis 
       groot succes



In de loop van dit schooljaar 

wordt er nog gefeest op:

De Takkenbosse in Numansdorp  op 19 maart

De Blieken in Klaaswaal  op 26 maart

De Vlashoek in Westmaas  op 27 maart

De Burg. van Bommelschool in Heinenoord   op 28 maart

De Boemerang in Mookhoek  op 14 april

Het Driespan in Puttershoek  op 15 mei

De Klinker in Oud-Beijerland  op 28 mei

De Meerwaarde in Strijen  op 28 mei

Onder de Wieken  op 6 juni

De Julianaschool in ’s-Gravendeel  op 25 juni
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Feesten 10-jarig jubileum 
Acis zijn begonnen

Op De Schelf werd op woensdag 26 februari niet alleen 

het 10-jarig jubileum gevierd maar vierden ook alle juf-

fen en meesters van de school gezamenlijk hun eigen 

verjaardag.

Na het zingen van het schoollied en het hijsen van de 

Acis-vlag werd door elke groep een zelfgemaakte lange 

slinger gepresenteerd met de cijfers 10 prominent in 

beeld. Daarna werden in elke groep cadeautjes uitge-

pakt en spelletjes gedaan. Er werd gezorgd voor een 

heerlijke traktatie, want dat hoort bij een verjaardag. 

Het weer was prachtig dus het ijsje, een traktatie van 

Acis, was geheel op zijn plaats. Tot slot werd de morgen 

afgesloten met een leuk optreden van Coco en Serge, de 

buikspreker, in de centrale hal voor alle groepen. 

Op obs De Dubbeldekker in Numansdorp is maan-

dagmiddag 10 maart feest gevierd. Dit was tevens de 

opening van het project Vervoer en Verkeer dat twee 

weken duurt. In die twee weken vinden tal van activitei-

ten plaats zoals een speurtocht en het afleggen van een 

route op een mobiel verkeersplein. De kinderen kregen 

maandagmiddag alvast een lekker ijsje en een leuke 

fietsbel.

Ook op obs De Viking in Nieuwendijk was het maan-

dag 10 maart feest. De hele dag stond in het teken van 

sprookjes omdat deze dag tevens het startsein was voor 

het Sprookjesproject. Het project wordt afgesloten met 

een reisje naar de Efteling op 1 april.

Obs De Schelf in ‘s-Gravendeel heeft de aftrap gegeven voor de reeks schoolfeesten die in het kader 

van het 10-jarig bestaan van Stichting Acis wordt gehouden. In januari is het vieren van het jubileum 

begonnen met een studiedag voor alle personeelsleden van de stichting. Gedurende de rest van 2014 

vieren alle scholen van Acis, bij wijze van estafette, deze mijlpaal nog eens afzonderlijk met een feest 

voor de eigen leerlingen.

Daar maak je de regio niet vi-

taler mee… Natuurlijk zet Acis 

geen krabbel onder zo’n  tekst! 

We zijn er juist trots op dat 

het ons nog altijd lukt scholen 

in kleine kernen overeind te 

houden. ‘Herstructurering’ van 

deze scholen zou de kleinere 

kernen alleen maar onaan-

trekkelijker maken. Zelfs het 

Ministerie van Onderwijs, dat 

ons een jaar geleden op-

schrikte met het plan te gaan 

bezuinigen op kleine scholen 

heeft dat ingezien en de keutel 

weer ingetrokken. Wel blijft de 

opheffingsnorm van 23 leerlin-

gen bestaan. 

Een mismatch techniek? Het 

Actief College in Oud-Beijer-

land heeft een rijk aanbod aan 

serieuze VMBO opleidingen 

(techniek breed, zorg/welzijn 

en economie/ondernemen). De 

school groeit, net als de be-

langstelling voor techniek. De 

samenwerkende partijen in het 

Pact zouden de school moeten 

koesteren en de ambitie moe-

ten uitspreken het Actief Col-

lege verder te versterken door 

nieuwbouw voor het verouder-

de gebouw en uitbreiding met 

een technische MBO opleiding. 

Dat is heel wat anders dan 

moedeloos constateren dat er 

een mismatch is. 

Gelukkig kon de onderwijspa-

ragraaf van het Pact nog tijdig 

worden aangepast en de hand-

tekening ook door Stichting 

Acis worden geplaatst. Nu snel 

aan de slag voor een flore-

rend en aantrekkelijk eiland, 

met goed bereikbaar primair, 

voortgezet en misschien zelfs 

middelbaar beroepsonderwijs. 

En…… dat hoeven we niet al-

leen te doen. 

Luc van 

Heeren, 

voorzitter 

college van 

bestuur,  

tekent 'het 

Pact van 

de Waard'.
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Sinds kort maakt een groepje van vijftien 

enthousiaste leerlingen van het Hoeksch 

Lyceum in Oud-Beijerland onder leiding 

van docent Satyam Jawalapersad het 

‘Hoeksch Lyceum Journaal’. Actuele on-

derwerpen en gebeurtenissen in en rond 

de school worden door hen gefilmd en 

besproken en in een tien minuten durend 

filmpje uitgezonden.

„Het is superleuk om te doen. Je komt in aanraking met andere klassen en je leert 

veel over filmen en presenteren,” vertelt Nathelie Pot uit 5 vwo. Nathelie neemt het 

presenteren van het vaste item de ‘poll’ voor haar rekening. Daarin worden de leerlin-

gen van de school elke maand gevraagd naar hun mening over een actueel onder-

werp, zoals het eten op school of de toetsweek.

Open Huis - groeten van groep 8  In lokaal 127 in het schoolgebouw is een heuse 

studio ingericht waar de opgenomen items worden bewerkt. Tijdens het Open Huis 

op 31 januari zijn veel leerlingen van groep 8 in de studio een kijkje komen nemen 

en hebben hun cameradebuut kunnen maken. De gemaakte opnamen zijn terug te 

zien op het YouTube-kanaal van het Hoeksch Lyceum. 

Roelof Hemmen  Op 12 maart nam de hele journaalredactie deel aan een workshop 

die op school gegeven werd door RTL- nieuwslezer, en tevens oud-leerling van de 

school, Roelof Hemmen. Later dit jaar krijgen de makers nog een rondleiding door de 

dan geheel vernieuwde RTL-nieuwsstudio in Hilversum. 

Het Hoeksch Lyceum Journaal is te zien via het YouTube-nieuwskanaal van het Hoek-

sch Lyceum of via de website van de school: www.hoekschlyceum.nl.

Hoeksch Lyceum Journaal

Vervolg van pagina 1

Obs De Meerwaarde 
heeft SchoolApp
Het basisonderwijs gaat steeds meer digitaal. 

Sinds kort heeft obs De Meerwaarde in Strijen 

een SchoolApp voor ouders met kinderen op De 

Meerwaarde. Informatie zoals de nieuwsbrief 

en de kalender komt rechtstreeks binnen in de 

SchoolApp zodra het op de schoolwebsite staat. 

Bovendien kan de school via 'push-notificaties' 

berichten naar de ouders sturen. Die berichten 

komen dan op de mobiele telefoon of tablet van 

de ontvanger als een soort sms binnen.

Voor ouders is de SchoolApp helemaal gratis.
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Leerlingen van De Klinker 
eindelijk in nieuw gebouw
Het nieuwe gebouw van obs De Klinker aan de Polderlaan in de wijk Poortwijk in Oud-Beijerland is 

op woensdag 26 februari feestelijk in gebruik genomen. De school was mooi versierd met vlaggetjes 

en ballonnen. Ouders en kinderen verzamelden zich 's morgens vol verwachting op het schoolplein. 

Wethouder Henk Kievit besteeg, onder begeleiding van stichtingsbestuurders Bert Tuk (CSG De Waard) 

en Luc van Heeren (Stichting Acis), de wenteltrap naar de bovenste verdieping van de school. Door van 

de glijbaan naar beneden te glijden verrichtte de wethouder de openingshandeling.

Een paar jongste en oudste leerlingen van De Klinker droegen symbolisch een grote sleutel 

de school in, onder de ballonnenboog door. Daarna volgden de andere kinderen. 

Voor iedereen was er een aandenken in de vorm van een fietssleutelarmbandje met een snoepsleutel eraan. De 

gemeente Oud-Beijerland had voor alle kinderen nog een pen ter herinnering aan deze bijzondere dag. Daarnaast 

overhandigde de wethouder een mooi kunstwerkje dat een plek zal krijgen in de centrale hal van het gebouw.

De kinderen kregen in de loop van de ochtend een rondleiding door het gebouw en natuurlijk mocht iedereen 

spelen op het dakterras en minstens een keer van de glijbaan. Zelfs de jongste kleuters maakten daar gretig gebruik 

van. Vanaf kwart voor twaalf was er een receptie voor ouders en andere belangstellenden. Voor ouders en kinderen 

was er ook nog een lekkere traktatie en voor de meesters en juffen was er taart.

In de afgelopen tijd werd niet alleen aan het nieuwe schoolgebouw gewerkt, maar ook aan een nieuwe website. De 

site wordt in de komende weken steeds verder gevuld. U kunt nu al het laatste nieuws, de kalender en twee foto-

boeken bekijken met foto’s van de twee fijne schoolgebouwen van De Klinker en De Medeklinker op 

www.obs-deklinker.nl

Sinds kort is het Hoeksch 

Lyceum in Oud-Beijerland als 

aspirant-lid aangesloten bij 

de vereniging Begaafdheids-

profielscholen. Om de status 

Begaafdheidsprofielschool 

te bereiken dient de school 

over twee jaar te voldoen aan 

de criteria die de vereniging 

Begaafdheidsprofielscholen 

heeft opgesteld. 

De kennis over hoe aan hoogbe-

gaafde leerlingen uitdagend on-

derwijs geboden kan worden is 

nog niet wijdverspreid. Daarom 

heeft het ministerie van OCW in 

2004 een project gestart om te 

komen tot een landelijk dekkend 

netwerk van Begaafdheidspro-

fielscholen voor het voortge-

zet onderwijs. Deze scholen 

kenmerken zich door kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs en 

begeleiding aan hoogbegaafde 

leerlingen.

De Begaafdheidsprofielscholen 

hebben zich verenigd in de 

Vereniging Begaafdheidspro-

fielscholen. In februari van dit 

jaar waren er 39 scholen als 

lid ingeschreven.  Doel van de 

vereniging is het behartigen van 

de belangen van de Begaafd-

heidsprofielscholen, het bevor-

deren van kennisuitwisseling en 

bruggen slaan binnen en buiten 

het voortgezet onderwijs. 

Sinds kort is het ook mogelijk 

voor scholen in het basison-

derwijs om zich aan te sluiten 

bij deze vereniging en zijn er 

contacten met universiteiten om 

de doorgaande ontwikkelingslijn 

te waarborgen.

Alle leerlingen op het atheneum 

en gymnasium worden op het 

Hoeksch Lyceum als begaafd be-

schouwd. Deze leerlingen heb-

ben de potentie om te excelleren 

in één of meerdere vakken. De 

didactiek voor deze leerlingen is 

ontwikkeld in samenspraak met 

de faculteit Onderwijspsycholo-

gie van de Erasmus Universiteit, 

drs. Heleen Wientjes (Universiteit 

Utrecht) en het Centrum voor 

Begaafdheidsonderzoek (Univer-

siteit Nijmegen).

Kort gezegd komt het erop neer 

dat een docent de lesstof indikt 

tot basisstof (compacten). De 

groep die de stof begrijpt gaat 

aan de slag met verdiepingsma-

teriaal. De groep die behoefte 

heeft aan meer oefening werkt 

verder aan de stof uit de metho-

de. Daarnaast bestaat voor de 

leerlingen de mogelijkheid om 

verrijkende projecten te volgen.

Naast verdieping en verrijking 

is er de mogelijkheid om het 

Cambridge-diploma te halen, 

mee te doen aan Olympiades, 

poëzie- en debatwedstrijden en 

de First Lego League.

In het huidige schooljaar hebben 

de onderbouwdocenten van 

het atheneum en gymnasium 

kennis opgedaan over (hoog)

begaafdheid, kenmerken van 

(hoog)begaafde leerlingen en de 

begaafdheidsdidactiek. Ook wor-

den er regelmatig intervisiebij-

eenkomsten voor deze docenten 

georganiseerd. 

Meer informatie is te vinden op 

www.begaafdheidsprofiel-

scholen.nl 

Voor info: c.bentlage@hoeksch-

lyceum.nl (teamleider vwo).

Hoeksch Lyceum is aspirant 
begaafdheidsprofielschool
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Project over Duurzaamheid 
op het Actief College

Na een inleiding door de Stichting 

Milieu Dichterbij en een paar spel-

letjes over duurzaamheid gaan de 

leerlingen aan de slag met de op-

drachten. De begrippen duurzaam-

heid, klimaatverandering en milieu 

worden zo op praktische wijze 

verduidelijkt. De leerlingen ontwer-

pen het duurzame huis van de toe-

komst of maken een plan voor afval 

scheiden. Ook duurzame voeding 

en de herkomst van voeding wordt 

onderzocht. In groepjes  werken de 

leerlingen de opdrachten uit in ma-

quettes en posters. Zij krijgen hun 

informatie door zelf op internet te 

zoeken en door de excursies die zij 

maken naar het afvalbrengstation, 

de supermarkten en de woning-

bouwstichting in en rondom Oud-

Beijerland.  Door deze aanpak groeit 

de kennis en het enthousiasme over 

duurzaamheid, maar ook over de 

eigen leefomgeving en de toekom-

stige kansen op werk en wonen. 

Het Actief College heeft het project 

omarmd omdat het op een zeer 

aansprekende manier invulling geeft 

aan diverse leerdoelen en compe-

tenties. Lily Venema van Stichting 

Milieu Dichterbij maakt het pro-

ject op maat samen met docente  

Margreet van Velthoven. Tevens 

begeleidt zij de leerlingen bij de  

uitvoering. Eind maart 2014 gaat 

het project weer van start en duurt 

een week.

Voor het vijfde jaar doen de derde klassen Zorg & Welzijn van het Actief College in Oud-Beijerland 

mee aan het project over duurzaamheid. Dit jaar sluit ook de derde klas Economie daarbij aan.

Ook leerlingen van het Hoeksch Lyceum nemen deel.

Van de voorzitter van de Raad van 
Toezicht van Acis en OVO

Voor het wettelijk 

verplichte interne 

toezicht heeft elke 

stichting een Raad van 

Toezicht gekregen. 

De leden daarvan zijn benoemd door 

de Hoeksche Waardse gemeenten 

nadat ze ‘beoordeeld’ waren door een 

sollicitatiecommissie. Namen en foto’s 

zijn te vinden op de websites www.

acishw.nl en www.ovohw.nl

De beide Raden van Toezicht doen 

hun werk onopvallend en grotendeels 

onzichtbaar. Enerzijds is dat prettig, 

want Raden van Toezicht komen 

doorgaans alleen in de publiciteit als 

er narigheid is binnen de organisatie. 

Binnen Acis en OVO is dat niet het geval 

en dat willen we natuurlijk graag zo 

houden. 

Aan de andere kant dienen Raden van 

Toezicht openheid en transparantie te 

bevorderen en dat kan alleen als je zelf 

het goede voorbeeld geeft. Hoe doe je 

dat zonder uit het oog te verliezen dat 

je uitsluitend een toezichthoudende 

taak hebt en niet op de stoel van 

bestuurders en directeuren moet gaan 

zitten? De beide Raden zullen af en toe 

via Acis Actueel laten weten waar ze 

mee bezig zijn zodat men een beeld 

krijgt van wat het intern toezicht 

voorstelt.

Daarnaast zullen leden van de Raden 

van Toezicht als gast  aanwezig zijn 

bij min of meer publieke  activiteiten 

binnen de organisatie. Een enkele 

keer zal er ook een schoolbezoek 

worden georganiseerd. Dit alles om 

geïnformeerd te worden en verder te 

kijken dan de papieren werkelijkheid 

van beleidsplannen, begrotingen, 

jaarrekeningen en financiële 

rapportages.

Ook wordt de mogelijkheid geopend 

in de toekomst de verslagen van 

de Raden van Toezicht in te zien. 

En wie wil weten hoe het er aan toe 

gaat in de vergaderingen en wat 

daar allemaal besproken wordt, kan 

altijd een vergadering bijwonen. 

De vergaderingen zijn in principe 

openbaar.   De vergaderdata worden 

vermeld op de website (agenda). En 

wie nog meer wil weten: vragen kan 

natuurlijk altijd!

Bas de Koning, voorzitter Raad van Toezicht Acis 

en Raad van Toezicht OVOHW         

VIPS op open avond 
Hoeksch Lyceum
De open avond van het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland op 31 

januari is voor Renske Frieswijk en Nienke Nederlof uit groep 8 van 

obs De Dubbeldekker wel een heel speciale avond geworden. Beiden 

kregen namelijk een VIP-behandeling omdat zij in november vorig 

jaar de winnaressen waren van het Hoeksch Lycee Dictee. Renske 

bleek toen de beste te zijn in rekenen en Nienke kwam als beste uit 

de bus bij het taalgedeelte. 

De dames en hun ouders werden aan het begin van de avond 

opgehaald door een luxe auto met chauffeur en naar het Hoeksch 

Lyceum gereden alwaar ze werden ontvangen met ‘champagne’ en een 

taart met hun foto erop. Ook de klasgenoten van Renske en Nienke 

profiteerden van de overwinning en kregen een speciale ontvangst. 

Nadat de school uitgebreid was bekeken en diverse demonstraties werden bijgewoond, werden de meiden door hun 

privé-chauffeur weer thuis afgeleverd. „Het was gezellig en ik weet nu ook wat een debat is. Het was een top-avond!” 

aldus Renske. 

Een paar jaar geleden heeft de wetgever bedacht dat schoolbesturen voortaan een gescheiden 

toezichthoudend en uitvoerend orgaan dienden te hebben. Stichting Acis heeft toen een College 

van Bestuur gekregen, bestaande uit Luc van Heeren en Gerbert Denneboom. Bij Stichting OVO 

(voortgezet onderwijs) wordt het College van Bestuur gevormd door Luc van Heeren. 

De Boomgaard in de sneeuw
Het snowboardteam van obs De Boomgaard uit Mijnsheerenland maakt kans op de titel ‘Nederlands schoolkampioen’. Het 

team, bestaande uit vier leerlingen van groep 8, kwalificeerde zich voor de landelijke finale van het NK Schoolteams ski & 

snowboard 2014 tijdens één van de regionale voorrondes op 8 februari op de borstelbaan in Dordrecht. „De wedstrijd was 

slalom, wat heel moeilijk was. Niemand van ons was al eens op een borstelbaan geweest,” aldus de teamleden. Ook twee 

skiteams van De Boomgaard deden op 8 februari een gooi naar een finaleplaats. Helaas moesten zij het afleggen tegen 

andere scholen uit de regio maar kregen wel een medaille.

De landelijke finale wordt gehouden op zaterdag 12 april in Snowworld in Zoetermeer, op echte sneeuw.

De snowboarders van De BoomgaardDe twee skiteams
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Bestuurskantoor Acis/OPO/OVO

Passend Onderwijs: De kranten staan er vol van. De week van 24 tot en met 28 

maart is zelfs uitgeroepen tot ‘week van het passend onderwijs’. Vanaf 1 augustus 

2014 komt er een nieuw wettelijk stelsel voor passend onderwijs. In de Hoeksche 

Waard wordt hier tamelijk laconiek op gereageerd. „Voor ouders, leerlingen en 

scholen op het eiland verandert er eigenlijk niet veel. We werken namelijk al jaren 

op de manier waarop we na 1 augustus moeten gaan werken,” vertellen Pierre den 

Hartog en Rien Strootman, de directieleden van het onlangs opgerichte Samenwer-

kingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard.

Passend onderwijs houdt in dat schoolbestu-

ren verplicht zijn een passende onderwijsplek 

te bieden aan leerlingen die extra ondersteu-

ning nodig hebben. „De nieuwe wet Passend 

Onderwijs zegt dat voortaan gekeken moet 

worden naar wat een leerling nodig heeft, niet 

meer naar wat die leerling ‘mankeert’. Maar dat 

deden we altijd al. Cijfertjes en scores bepalen 

bij ons niet of een kind naar een andere school 

moet. Ook al is een kind autistisch, zolang 

het in de klas goed gaat, het kind zich goed 

ontwikkelt en gelukkig is, veranderen we niets,” 

aldus Den Hartog.

De komst van de nieuwe wet heeft wel tot gevolg dat de samenwerkingsverbanden die  

voorheen op het eiland werkzaam waren (die van het openbaar onderwijs samen met de 

Vrije School en die van het protestants-christelijk onderwijs samen met het katholiek  

onderwijs) met elkaar besloten hebben verder te gaan. Alle schoolbesturen werken sinds 

kort op het gebied van passend onderwijs samen in het nieuwe Samenwerkingsverband  

Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard. „Voor ouders is dit veel eenvoudiger. We  

hebben nu met z’n allen één helpdesk, het aanmelden van een kind wordt simpeler en we 

maken gezamenlijk beleid. Met z’n allen zorgen we ervoor dat elk kind op de juiste plek 

onderwijs krijgt.”

Zodra een directeur van een basisschool, na uitgebreide begeleiding en consultatie van  

derden constateert dat de school niet langer meer kan bieden wat een kind nodig heeft, 

klopt hij aan bij het samenwerkingsverband. Vervolgens gaat een medewerker kijken en  

praten op school en met de ouders. Het advies kan uiteindelijk zijn:

•	 dat	een	school	begeleiding	krijgt;	of

•	 dat	het	kind	geplaatst	wordt	op	een	andere	basisschool;	of

•	 dat	het	kind	gaat	naar	een	basisschool	voor	speciaal	basisonderwijs	(Het	Pluspunt	of	 

	 de	Willem	Alexanderschool	in	Oud-Beijerland);	of

•	 dat	het	kind	wordt	geplaatst	op	een	school	voor	speciaal	onderwijs	(bijvoorbeeld	

 De Ark in Oud-Beijerland), uiteraard alles in overleg met ouders en school.

Nu moeten ouders hun kind zelf aanmelden bij het samenwerkingsverband. Na 1 augustus 

is	dat	echter	niet	meer	mogelijk;	dan	kan	alleen	de	school	dat	nog	doen.	„Ouders	kunnen 

echter altijd voor informatie terecht op de school van hun kind of bij onze helpdesk,”  

aldus Den Hartog. 

De helpdesk is te bereiken op:
078-6295994 (Pierre den Hartog) of 0186-621461 (Rien Strootman).

Passend Onderwijs: 
„Er verandert niets”

Pierre den Hartog (links) en Rien Strootman (rechts)
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wat heeft een leerling nodig?


