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Oud-leerlingen van het Hoeksch 
Lyceum (HBS/RSG) gezocht! 
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn gestart voor de 

viering van het 100-jarig bestaan van het Hoeksch Lyceum in Oud-

Beijerland.

In 1918 startte de school haar lessen onder de naam Rijks HBS aan de 

Beneden Oostdijk in Oud-Beijerland. In 1920 werd verhuisd naar een nieuw 

gebouw aan de HBS-laan. Dit karakteristieke gebouw bestaat nog steeds, nu 

als woongebouw met appartementen. De naam werd in 1994 veranderd in 

Rijks Scholen Gemeenschap (RSG).

Die historie zal groots worden gevierd op vrijdag 21 september en zaterdag 

22 september 2018. Op vrijdag wordt feest gevierd met alle huidige 

leerlingen en op zaterdag zullen alle oud-leerlingen herinneringen kunnen 

ophalen op de reünie.  

Oud-leerlingen 
gezocht!

Luc van Heeren, voorzitter college van bestuur

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

Acis, de beste 
basis voor leraar 
en leerling

Rond 1 april verschenen in alle 

huis-aan-huis-bladen in onze 

regio personeelsadvertenties van 

Stichting Acis waarmee maar liefst 

twintig leraren basisonderwijs 

voor onze twintig basisscholen 

worden geworven. Dat was geen 

grap, wel opvallend.  

Nog maar enkele jaren geleden, toen 

het leerlingenaantal in de Hoeksche 

Waard fors daalde, moesten we juist 

alle zeilen bij zetten om geen mede-

werkers te hoeven ontslaan. 

Vervolg op pagina 2

Goed nieuws voor 
kleine scholen

co
lu

m
n

Het Hoeksch Lyceum nu

Dat is goed nieuws want op kleine scholen (scholen met minder dan 145 leerlingen) zijn 

de kosten per leerling relatief hoog. Kleine scholen krijgen al jaren een zogenaamde 

‘kleine scholentoeslag’. Die toeslag zorgt ervoor dat het schoolbestuur voor kleine scholen 

genoeg personeel in dienst kan nemen. Door de kleinere scholen tegemoet te komen in de 

kosten, kunnen zij makkelijker blijven bestaan.

Die kleine scholentoeslag wordt nu dus verhoogd. Hoe kleiner de scholen, hoe hoger 

het bedrag dat ze extra krijgen. De allerkleinste scholen, met 50 leerlingen of minder, 

ontvangen met 20.000 euro het meeste extra geld per jaar.

Toch kan het gebeuren dat een kleine school de deuren moet sluiten. Financiering 

door het Rijk wordt namelijk stopgezet indien een school onder de grens van het 

minimumaantal van 23 kinderen komt.

Op 19 maart bracht onderwijsminister Arie Slob een bezoek aan obs De 

Boemerang in Mookhoek. Op deze kleine school kwam hij zijn nieuwe kleine 

scholenbeleid presenteren. Zijn belangrijkste nieuws: kleine scholen krijgen 

er tot 20.000 euro per jaar aan financiële middelen bij omdat deze scholen van 

onschatbare waarde zijn voor kleine kernen, aldus de minister.

‘kleine scholentoeslag’

Arie Slob laat zich uitgebreid informeren over de gang van zaken op De Boemerang
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Hoewel de krimp wat is afgevlakt, is het grote aantal 

vacatures niet het gevolg van een plotselinge sterke groei 

van het aantal leerlingen bij onze scholen. Evenmin door 

een plotselinge ‘pensioneringsgolf’. De extra vacatures 

zijn het gevolg van een nieuwe weg die Acis is ingeslagen. 

Tot 1 januari 2018 was onze stichting aangesloten bij het 

‘Vervangingsfonds’, een soort verzekeringsmaatschappij 

die de kosten van vervanging op zich neemt bij ziekte 

van een leerkracht. De premie was hoog, de organisatie 

bureaucratisch en de aansluiting van schoolbesturen bij 

het Vervangingsfonds was verplicht. 

Inmiddels kunnen schoolbesturen het Vervangingsfonds 

verlaten en zelf risicodrager ziektevervanging worden. 

Acis heeft voor dit laatste gekozen, zodat de premielasten 

van het Vervangingsfonds zijn komen te vervallen. 

In plaats daarvan nemen we nu op elke school extra 

personeel aan, waardoor de scholen in geval van ziekte 

van een leerkracht de invaller al ‘in huis’ hebben. En op 

momenten dat er geen zieken zijn, kunnen scholen over 

extra menskracht beschikken. Dit betekent overigens niet 

dat de nieuwe leerkrachten als vervanger zullen worden 

ingezet. 

In het komende schooljaar doen wij ervaring op met dit 

nieuwe systeem, waar wij veel goeds van verwachten voor 

leerlingen en personeel.

Gelukkig hebben zich, ondanks de krapte op de 

arbeidsmarkt, al heel wat sollicitanten bij ons gemeld. 

Blijkbaar hebben heel wat jonge leerkrachten uit de 

Hoeksche Waard in de periode van krimp een betrekking 

buiten het eiland gezocht, is men nu uitgekeken op het 

file rijden of op het werken in de grote stad.

Ook belangstelling voor een baan bij het openbaar primair 

onderwijs in de Hoeksche Waard? Zie elders in deze Acis 

Actueel onze personeelsadvertentie

Naast de extra formatie die de scholen volgend schooljaar 

van het bestuur krijgen als gevolg van een nieuw 

vervangingsbeleid krijgt elke school van de overheid extra 

geld om de werkdruk bij het onderwijzend personeel 

te verlagen. Met dat geld zal extra personeel worden 

aangesteld. Voor de kleine scholen komt daar nog een 

verhoging van de kleinescholentoeslag bij, die voor een 

deel ook aan extra personeel kan worden besteed. Mooie 

ontwikkelingen!

De laatste mooie ontwikkeling op personeelsgebied is 

de in-company masteropleiding ‘Educational Needs’ 

die onlangs voor Acis-personeel van start is gegaan en 

waar maar liefst twintig medewerkers aan mee doen. 

Deze pittige opleiding is vooral gericht op het nóg beter 

herkennen en leren omgaan met gedragsproblematiek 

van leerlingen. Over twee jaar hebben we er dus heel wat 

gedragsspecialisten op onze scholen bij. Voor wie niet 

meedoet aan de mastersopleiding is er bovendien nog het 

rijke nascholingsaanbod van de Acis Academie. Voor wie 

dacht dat Acis alleen de beste basis was voor leerlingen 

had het mis; dat geldt zeker ook voor het personeel. 

Vervolg: Oud-leerlingen van het Hoeksch 

Lyceum (HBS/RSG) gezocht! 

In het voorjaar van 2017 is een werkgroep, 

bestaande uit (oud-)docenten, (oud-)leerlingen, 

ouders en medewerkers van de school, 

enthousiast begonnen met het maken van een 

draaiboek, het aanvragen van vergunningen, 

accommodatie regelen, parkeervoorzieningen 

bespreken en catering uitzoeken. 

Op de reünie zal in ieder geval een mini 

expositie te zien zijn over de geschiedenis 

van het Hoeksch Lyceum en een fotograaf zal 

zoveel mogelijk oud-leerlingen al dan niet in 

klassenverband fotograferen. Jort Kelder, ooit 

leerling op de HBS, zal aan het begin van de 

avond een interview sessie houden met de 

aanwezige oud-leerlingen.

Voor de reünie wordt het adressenbestand van 

de eindexamenleerlingen uit de voorbije jaren 

nagelopen. Daarnaast wordt het honderdjarig 

bestaan via de website van de school, 

Facebook en de regionale kranten onder de 

aandacht gebracht in de hoop nog veel meer 

oud-leerlingen te kunnen bereiken. Zoals het er 

nu naar uitziet start de inschrijving eind april 

via de site van het Hoeksch Lyceum: 

www.hoekschlyceum.nl.

TV-programma De Reünie

Op zondag 8 april werd in het 

televisieprogramma De Reünie (kro-ncrv) 

aandacht besteed aan het Hoeksch Lyceum. 

In het programma haalden oud-leerlingen 

herinneringen op aan hun schooltijd. 

Presentator Jan Kooijman gaf ons een inkijkje 

in het levensverhaal van een aantal oud-

leerlingen.  

Indien u contact wilt opnemen kan dat via 

J.Prooij@hoekschlyceum.nl.

De HBS toen

Een team van drie leerlingen van het 

Actief College in Oud-Beijerland heeft een 

prijs gewonnen in de regiofinale van de 

techniekwedstrijd ‘Vakkanjers’. In deze 

regiofinale, die in het Techniek Innovatie Huis 

in Den Haag werd gehouden, presenteerden 

achttien teams hun ideeën tegen 

wateroverlast.

De jury beloonde het team van het Actief College, 

bestaande uit Demy, Thijs en Mohamed, allen 13 jaar 

oud, met de tweede prijs voor hun ‘CarFloater’, een 

vernuftig systeem waarbij vocht in een auto wordt 

gedetecteerd door middel van sensoren. „Als de 

auto in het water raakt of er komt een overstroming, 

dan worden er grote airbags geactiveerd waarop de 

auto blijft drijven; de auto kan niet meer slippen en 

houdt grip op de weg. Op deze manier gebeuren er 

geen ongelukken en zullen de mensen in de auto 

niet verdrinken,” legt het team uit.

Met Vakkanjers – een educatief programma voor 

vmbo en mbo – werken de deelnemers in teams 

aan een technische en maatschappelijk relevante 

opdracht, elk jaar voor een nieuwe opdrachtgever. 

Dit jaar is dat de Unie van Waterschappen die de 

hulp van de Vakkanjers heeft ingeroepen om slimme 

oplossingen voor zware regenbuien te bedenken. 

Met deze overwinning heeft het team van het Actief 

College zich geplaatst voor de landelijke finale op 14 

juni in Utrecht, waar ze hun idee mogen presenteren 

op het podium van Vakkanjers Live.

Op www.scout.vakkanjers.nl staan alle 

schoolwinnaars en hun ideeën.

‘Vakkanjers’ op het Actief College 

Troostberen voor de ambulancedienst
Leerlingen van De Blieken in Klaaswaal hebben onlangs troostberen geschonken aan de 

ambulancedienst. De scholieren hebben de knuffels bij elkaar gespaard met de verkoop vorig jaar 

van zelfgemaakte kerstknutsels. Troostberen worden gegeven aan kinderen die vervoerd moeten 

worden met een ambulance.
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De landelijke opschoonactie ‘Supporters 

van schoon’ wordt door onze leerlingen van 

harte ondersteund. Op de actiedag eind 

maart droegen alle kinderen van ondermeer 

obs Het Anker in Heinenoord hun steentje bij 

aan het opschonen van de omgeving rond 

de school. In een schone omgeving voel je je 

immers gelukkiger en veiliger. 

Gewapend met een vuilniszak en met een 

veiligheidshesje en handschoenen aan werd 

het schoolplein door de leerlingen onder 

de loep genomen en werd het zwerfvuil 

verwijderd.

Schoon schip 

in Heinenoord
De Pijler wordt gloednieuw
De nieuwbouwplannen voor obs De Pijler in Maasdam zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. In de 

nieuwbouw, ontworpen door Valtos Architecten, komt onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk samen 

in een Integraal Kind Centrum (IKC) volgens het concept ‘De Hoeksche School’. 

De hoofdopzet van het ontwerp is een multifunctionele 

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.

De school aan de Fazant is nu nog verdeeld over het 

hoofdgebouw en een dependance maar in de toekomst 

wordt alles samengevoegd in één gebouw. Het nieuwe 

gebouw krijgt een dorpse uitstraling, met een mos-sedum 

dak. Over de buitenruimte wordt nog nagedacht. 

De leerlingenraad van De Pijler is al enthousiast plannen 

aan het maken om geld in te zamelen om het nieuwe 

schoolplein, dat in ieder geval een natuurlijk karakter zal 

krijgen, in te richten. 

Een impressie van het nieuwe IKC De Pijler

In juni worden noodlokalen bij de dependance geplaatst waarin 

de groepen uit het hoofdgebouw tijdelijk hun intrek nemen. 

Gedurende komend schooljaar wordt het hoofdgebouw afgebroken 

en verrijst op die plek het nieuwe gebouw. Als alles volgens 

planning verloopt, is de oplevering in augustus 2019. Op dinsdag 

15 mei a.s. wordt op school een voorlichtingsavond over de plannen 

georganiseerd. Meer informatie op www.basisschooldepijler.nl

Bomen en wormen
Op de Nationale Boomfeestdag hebben leerlingen van groep 8 

van obs De Pijler in Maasdam samen met wethouder Leon van 

Noort van de gemeente Binnenmaas veertien bomen geplant 

langs de Sportlaan bij de parkeerplaats van Tennisvereniging 

Puttershoek en Honk- en Softbalvereniging The Blue Hitters. 

Om ervoor te zorgen dat de bomen zo goed mogelijk groeien 

hebben ze wormen uitgezet. Hoe nuttig wormen zijn in de aarde 

hadden de scholieren op school geleerd van medewerkers van 

het Hoekschewaards Landschap. Ook de kinderen van groep 1 

tot en met 3 hebben kennisgemaakt met wormen. Zij hebben 

de opgekweekte beestjes uitgezet in de groenstrook achter de 

school nadat ze eerst een ‘wormenles’ hadden gehad. 

Sinds 1 april heeft obs Het Pluspunt in 

Oud-Beijerland een nieuwe directeur. Hij 

stelt zich hierna aan u voor:

Mijn naam is Ferry van Lier en ik ben onlangs 

gestart als directeur op sbo Het Pluspunt. Ik ben 

52 jaar en woonachtig in het Brabantse Waspik. 

Dat is dichtbij de Loonse en Drunense duinen, 

waar ik graag mag vertoeven met onze hond 

‘Soleil’.

Ik ben 17 jaar getrouwd met mijn vrouw Natasja 

en heb twee zoons, die beiden uitgevlogen zijn 

om hun eigen wereld verder te ontdekken.

Naast het wandelen met de hond ben ik actief in 

de muzikale wereld als gitarist en heb daarnaast 

jarenlang meerdere koren geleid.

 

In de onderwijswereld heb ik vele rollen mogen 

vervullen (leerkracht, intern begeleider en 

directeur). Dit heeft mij veel inzicht gegeven in 

het ‘zijn’ van de kinderen. Wie ben jij en wat heb 

jij nodig om te kunnen groeien?

Ervaring in bijzondere onderwijsvormen, zoals 

de vrije school en het Jenaplanonderwijs, heeft 

Nieuwe directeur op Het Pluspunt

Ferry van Lier

mijn rugzak dusdanig gevuld, dat ik deze in kan 

zetten voor mijn huidige taak. Daarnaast is mijn rol 

als intern begeleider erg inspirerend geweest voor de 

ontwikkeling van kinderen die andere kansen nodig 

hebben en waar je als team naar moet willen zoeken.

In mijn visie op onderwijs is dan ook het ‘gesprek’ 

(de ontmoeting) datgene wat aanwezig moet zijn 

binnen een veilige omgeving; voor leerlingen, maar 

ook voor leerkrachten en ouders. Op die manier 

kunnen alle talenten ontdekt en ingezet worden. Het 

talent van het kind voor zijn/haar eigen ontwikkeling 

én het talent van de leerkracht, als begeleider van 

het kind.

Het Pluspunt combineert voor mij al hetgeen ik 

belangrijk vind binnen onze taak: het begeleiden van 

ieders kans en mogelijkheid!

Ik ben blij daar deel van uit te mogen maken en zal 

mijn rol inzetten, om al die kansen te pakken en te 

benutten.

Wie ben jij en wat 
heb jij nodig om te 
kunnen groeien?
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Nieuwbouw Actief College

Scholieren krijgen een 
kijkje in de keuken

 

PRETTIG WERKEN 
IN DE HOEKSCHE WAARD  
Stichting Acis openbaar onderwijs, met 20 basisscholen in 
de Hoeksche Waard, is op zoek naar 20 enthousiaste 
leerkrachten voor het nieuwe schooljaar (in voltijd en 
deeltijd).  

Onze scholen kenmerken zich door een uitstekend pedagogisch 
klimaat, gebaseerd op onze kernwaarden en ons motto:                
‘Acis, de beste basis’. 

Wij investeren in onze medewerkers. De Acis Academie verzorgt 
‘in-company’ uitstekende professionalisering; Van korte opfris- en 
verdiepingscursussen tot de master Educational Needs.  

Bij Acis worden goede, ambitieuze leraren beter beloond. Wij zijn 

op zoek naar jou! 

 

De Hoeksche Waard ligt in de directe omgeving van Rotterdam en 
Dordrecht en kenmerkt zich door een prettig leef- en werkklimaat.  

  

 

 

Acis, de beste basis  
voor leraar en leerling 
 

 kernwaarden en 
kwaliteit  

 

goede begeleiding  

 

professionaliseren
bij de  

Acis Academie 

 

extra periodieken 
voor excellente 

startende leraren 

 

actief in 
functiemix  

 

dorpse charme 
met de stad om de 

hoek 

 

 

  

 
SOLLICITEER/INFORMEER 

STICHTING ACIS  
Biezenvijver 5  

3297 GK Puttershoek 
078 6295999 

info@acishw.nl 
www.acishw.nl  

 
 

 

Op woensdag 14 maart werd voor 

de derde keer de bedrijvendag 

‘Scholieren in Bedrijf’ georganiseerd. 

In het kader van loopbaanoriëntatie 

en -begeleiding bezochten zo’n 1200 

middelbare scholieren, ondermeer 

afkomstig van het Actief College en 

het Hoeksch Lyceum, ruim zeventig 

bedrijven in de Hoeksche Waard. De 

leerlingen konden daar kennis maken 

met de verschillende werkzaamheden, 

beroepen en opleidingen. Van de 

bezoeken moesten ze dezelfde dag 

een verslag maken.

Nog helemaal niet zichtbaar, maar op dit moment 

wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de 

nieuwbouw van het Actief College in Oud-Beijerland.

Mensen vanuit de school en het bestuur werken samen met 

architectenbureau DP6 onder begeleiding van HEVO hard 

aan alle voorbereidingen. Er moeten tekeningen komen van 

het gebouw en er moet worden nagedacht over verschillende 

installaties. En een school als het Actief College met vijf 

verschillende profielen vraagt ook op dat gebied het nodige 

voorbereidende werk. 

Als team is het heel leuk om hier mee bezig te zijn omdat 

nieuwbouw nieuwe kansen oplevert voor het onderwijs. 

Nog geen definitief ontwerp dus, maar we houden u op de 

hoogte. Meer informatie op www.actiefcollege.nl




