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COLUMN
Onderwijspact; Het hele onderwijs op de schop? 
Kinderen zouden niet in groep 8 van de basisschool een 

schooladvies moeten krijgen, maar pas in het derde jaar 

van de middelbare school. Tot dat moment zou in de klas 

moeten worden gewerkt met maatprogramma’s, zodat alle 

kinderen zich optimaal ontwikkelen. Pas daarna zouden de 

leerlingen ingedeeld moeten worden op het juiste niveau 

en wordt het onderscheid tussen de academische en 

beroepsgerichte leerwegen gemaakt. Op die manier zou 

kansenongelijkheid, het lerarentekort en de prestatiedruk 

voor docenten en leerlingen beperkt worden, aldus de 

samenwerkende partijen in het Onderwijspact.* 

Het lijkt te mooi om waar te zijn. Alle problemen in één keer 

opgelost! En dat het niet om een proefballonnetje gaat, blijkt 

uit het feit dat de ideeën officieel zijn voorgelegd aan de 

Tweede Kamer. Ik vind het onbegrijpelijk dat zo veel onder-

wijsgespecialiseerde organisaties hun handtekening heb-

ben gezet onder een vaag plan waarin elke onderbouwing 

ontbreekt. De kwaliteit van het Nederlands 

onderwijs is, in vergelijking tot het buitenland, 

helemaal niet slecht en je moet er dus voor op-

passen dat je met ingrijpende veranderingen 

niet het kind met het badwater weggooit. 

Het selecteren van leerlingen aan 

het eind van de basisschool is een 

uitdaging. Het klopt dat kinderen 

daarna nog erg kunnen veran-

deren. Met de invoering van de 

Mammoetwet in 1968 (!) is echter 

een onderwijssysteem ingevoerd 

dat het mogelijk maakt tussentijds 

over te stappen naar een andere 

leerweg of diploma’s te stapelen. 

Zelf was ik trouwens een van de 

eersten die indertijd van die  

mogelijkheid gebruik maakte. Met 

die flexibiliteit worden de  

nadelen van ‘vroegselectie’ of kansenongelijkheid  

ondervangen, en zitten leerlingen van hetzelfde niveau in het 

voortgezet onderwijs zoveel mogelijk bij elkaar in de klas.

Het systeem werkte goed, totdat het rendementsdenken een 

jaar of tien geleden door de overheid op de scholen werd 

geïntroduceerd: Het ging er niet langer om het beste uit de 

leerlingen te halen, maar om de hoogst mogelijke slagings-

percentages per school te halen, want die werden door de 

onderwijsinspectie op het internet gepubliceerd.  

Deze ontwikkeling leidde tot een concurrentieslag tussen 

scholen om de hoogste cijfers en tot een afname van kansen 

voor de leerlingen. Gelukkig heeft de overheid dit rigide, 

opbrengstgericht, denken inmiddels achter zich gelaten. 

Uitdagingen in het onderwijs los je niet op met een stelsel-

wijziging, zeker niet als die ondoordacht en slecht onder-

bouwd is. Nu scholen hun leerlingen weer kansen mogen 

geven en de mogelijkheden van stapelen, op- en afstroom 

weer ten volle kunnen benutten, hoeft het onderwijs  

helemaal niet ‘op de schop’. We kunnen onze energie beter 

steken in het versterken van de samenwerking tussen de 

scholen voor basis- en voortgezet onderwijs om de over-

stap, waar veel kinderen op twaalfjarige leeftijd juist zo 

naar uitkijken en heel erg aan toe zijn (!), zo gemak-

kelijk mogelijk te maken. Binnen Stichting De 

Hoeksche School doen we dat al. 

* In het Onderwijspact werken samen: AVS, VO-raad, 

MBO Raad, PO-Raad, LAKS, Vereniging Hogescholen, 

VSNU, JOB MBO, CNV Overheid, CNV Onderwijs, 

Interstedelijk Studenten Overleg, Landelijke 

Studentenvakbond en Branchevereniging 

Maatschappelijke Kinderopvang). 

Luc van Heeren
voorzitter college van bestuur

De Hoeksche School 

Kinderopvang, peuterspeelzaal, 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs

Biezenvijver 5

3297 GK Puttershoek
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Van de Raad van Toezicht:  
Dingen veranderen, sommige dingen blijven
Dit is een levenswijsheid die vaak opgaat. Veranderingen zijn noodzakelijk om klaar te zijn voor de toekomst. Soms is 

niet meteen duidelijk dat een bepaalde verandering ook werkelijk nodig is, maar in het algemeen is de noodzaak voor 

verandering - zeker op een later tijdstip - helder. Wat heeft deze beschouwing te maken met het openbaar onderwijs, zult 

u zich afvragen.

Het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs waren vóór 1 augustus 2019 ondergebracht in twee verschillende  

stichtingen. Per 1 augustus 2019 zijn beide stichtingen gefuseerd tot één sterke organisatie, waarin een krachtig financieel 

beleid gevoerd wordt maar waarin ook meer faciliteiten, zoals leer- en ICT-middelen, ondersteunende diensten en  

bedrijfsdiensten beschikbaar zijn gekomen. Alle afzonderlijke scholen zijn herkenbaar gebleven maar we kunnen wel  

gebruik maken van de voordelen die de schaalvergroting met zich meebrengt. Dat werd ons motto: het goede van onze 

scholen moet behouden blijven, maar de voordelen van het samengaan worden naar alle scholen toegebracht.

Vanaf dat moment is ook een nieuwe Raad van Toezicht geformeerd, bestaande uit zeven leden. Om de goede zaken van 

de twee voormalige stichtingen te behouden en te borgen is ervoor gekozen twee leden van de raden van toezicht van 

elke oorspronkelijke stichting te benoemen in de nieuwe raad en vervolgens drie nieuwe leden te werven. Bij de samenstel-

ling van deze nieuwe Raad van Toezicht is gekeken naar de kennis en kunde van de leden op gebied van o.a. onderwijs, 

bedrijfsvoering, huisvesting, financiën. Op de website van de stichting kunt u de samenstelling van de Raad van Toezicht 

vinden. 

Tenslotte: u weet dat onze basisscholen een nauwe samenwerking hebben met de kinderopvang, waardoor ook deze 

belangrijke voorziening voor ouders aan en binnen onze scholen gerealiseerd wordt. Onder de overeenkomstige naam “De 

Hoeksche School Kinderopvang” wordt een breed scala van opvangsoorten aangeboden.

Al met al zijn we trots het totaalaanbod van kinderopvang-basisonderwijs-voortgezet  

onderwijs in onze Hoeksche Waard te kunnen aanbieden.

En ja: Dingen zijn veranderd, maar het goede is behouden.

J. van der Linden,

voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Hoeksche School

Meer info: www.dehoekscheschool.nl

Informatieuitwisseling 
oud-leerlingen
Elk jaar komen de docenten van de groepen 8 en de  

mentoren van de scholen voor voortgezet onderwijs bij  

elkaar. De docenten van de basisscholen horen dan hoe 

het met hun oud-leerlingen gaat. Deze contactmiddag 

vindt elke keer op een andere school voor voortgezet  

onderwijs plaats. Dit jaar was het de beurt van het  

Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland.

http://www.dehoekscheschool.nl
http://www.dehoekscheschool.nl
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Strafrechtelijke gastles

Mediawijs op De Tandem

In het kader van de lessen maatschappijleer in 4-vwo en 

4-havo op het Hoeksch Lyceum werd, als afsluiting van 

het thema ‘rechtsstaat’ een gastles gegeven door Marco 

Bos, strafrechtadvocaat en oud-leerling van de school,  

en Mark Boekhoud, officier van justitie in Rotterdam.

Zij stonden onder meer uitgebreid stil bij de strafrechtelijke 

weg ‘van aangifte tot rechter’ en de rol van beide daarin.

www.hoekschlyceum.nl

Obs De Tandem in Oud-Beijerland is hard op weg om één 

van de eerste mediawijze basisscholen in de Hoeksche 

Waard te worden. TikTok, Instagram, Snapchat, Fortnite 

zijn enkele voorbeelden waar kinderen gemakkelijk mee 

omgaan. Maar gaan ze daar ook wijs mee om?

Wat plaats je online en wat niet, hoe lang mag je achter 

een computer zitten zonder verslaafd te raken, wat deel je 

met anderen en wat is privé? Dit soort vraagstukken komt 

aan bod tijdens de lessen Mediawijsheid die in alle groe-

pen worden gegeven. Het doel is om de kinderen bewust, 

kritisch en sterk te maken in het gebruik van sociale media 

in onze moderne samenleving, om ze inzicht te laten krij-

gen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun 

gevoelsleven. 

Maar ook thuis gaan de kinderen hiermee aan de slag; 

regelmatig krijgen ze opdrachten mee naar huis waaraan 

het hele gezin mee kan doen.

www.tandem-oudbeijerland.nl

Start bouw Kenniscentrum met 
geïntegreerd specialistisch 
onderwijs
Voor de bouw van het nieuwe Kenniscentrum aan de 

Graaf van Egmondstraat in Oud-Beijerland is op  

20 januari de eerste paal de grond ingegaan. „Een groot 

moment voor het onderwijs in de Hoeksche Waard’’,  

aldus Luc van Heeren, voorzitter college van bestuur van  

Stichting De Hoeksche School.

Het Kenniscentrum, waar nog een naam voor bedacht 

moet worden, is een samenwerking van Gemiva en de 

schoolbesturen CSG De Waard en De Hoeksche School. 

Het is bestemd voor alle kinderen die niet binnen het  

reguliere basisonderwijs passen.

Unieke combinatie
Het gebouw gaat onderdak bieden aan:

- De Ark, voor zeer moeilijk lerende leerlingen  

 (CSG De Waard);

- De Willem-Alexanderschool, voor leerlingen met  

 gedragsproblematiek (CSG De Waard);

- Het Pluspunt, voor leerlingen met leer- en  

 gedragsproblematiek, hoogbegaafde kinderen en  

 leerlingen die problemen hebben in het autistisch  

 spectrum (Stichting De Hoeksche School);

- Symfonia, specialistische opvang voor kinderen  

 van de Gemiva-SVG Groep.

Dit samenwerkingsverband van meerdere scholen, een 

zorginstelling en voortgezet speciaal onderwijs is de  

eerste in deze vorm, en daarmee uniek in Nederland. 

Het Kenniscentrum krijgt 23 klaslokalen voor zo’n 250  

leerlingen. De oplevering wordt verwacht medio 2021.

http://www.dehoekscheschool.nl
http://www.hoekschlyceum.nl 
http://www.tandem-oudbeijerland.nl 
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• de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars-  en zomervakantie zijn conform het vakantieschema 2020-2021  

 van het Ministerie van OCW

• de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet onderwijs gelijk.

Pre-vmbo op het Actief College

Vakantierooster schooljaar 2020-2021  
voor primair en voortgezet onderwijs

Na overleg met een aantal leerkrachten van de basisscholen is 

er dit schooljaar, mede dankzij de subsidie van het sterk  

techniekonderwijs*, gestart met het pre-vmbo. Leerlingen uit 

groep 8 met een vermoedelijk vmbo-advies die graag actief 

bezig zijn, gaan sinds 21 januari gedurende een paar middagen 

op het Actief College op ontdekkingstocht door de drie techni-

sche profielen van de school.

Zij maken kennis met:

- Bouw, wonen en interieur (bwi)

- Produceren, installeren en energie (pie)

- Mobiliteit en transport (mt)

De lessen worden gegeven op zes dinsdagmiddagen van 13.30 

uur tot 15.00 uur. Omdat er meer aanmeldingen waren dan 

verwacht, start er in mei nog een lessenreeks. 

Tijdens de laatste les worden de ouders uitgenodigd om de 

eindresultaten van hun zoon of dochter te komen bewonderen 

en mogen de leerlingen hun pré-vmbo-certificaat in ontvangst 

nemen.   

Meer info: www.actiefcollege.nl

De Hoeksche Waard is één van de 45 regio’s die een subsidie vanuit het Rijk 
ontvangen voor versterking van het vak techniek. De subsidie was aange-
vraagd door het Actief College in samenwerking met RGO Middelharnis. 

Herfstvakantie Zaterdag 17-10-2020 t/m zondag 25-10-2020 

Kerstvakantie Zaterdag 19-12-2020 t/m zondag 03-01-2021

Voorjaarsvakantie Zaterdag 20-02-2021  t/m zondag 28-02-2021

Goede Vrijdag/Pasen Vrijdag 02-04-2021 t/m maandag 05-04-2021

Meivakantie Zaterdag 24-04-2021 t/m zondag 09-05-2021

Hemelvaart Donderdag 13-05-2021 t/m zondag 16-05-2021

Pinksteren Maandag 24-05-2021

Zomervakantie Zaterdag 17-07-2021 t/m zondag 29-08-2021

http://www.dehoekscheschool.nl
http://www.actiefcollege.nl
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Het Ministerie van Onderwijs heeft onlangs een extra 

subsidie van 1,7 miljoen euro aan het Actief College 

toegekend om de technische opleidingsrichtingen van de 

school een extra impuls te geven en de contacten met o.a. 

het basisonderwijs, het mbo en bedrijfsleven nauwer aan 

te halen. Met deze subsidie heeft de school een aantal ac-

tiviteiten ontwikkeld, niet alleen voor de eigen leerlingen 

maar ook voor de mavo-leerlingen van andere scholen in 

de Hoeksche Waard.

Algemene kennismaking met de technische profielvakken
Na de meivakantie wordt op het Actief College gestart met 

een aantal middagen in de technische profielen voor leerlin-

gen uit het tweede jaar van de mavo. Zij kunnen dan kennis 

maken met BWI (bouw, wonen en interieur), PIE (produce-

ren, installeren en energie) en MT (mobiliteit en transport). 

Hierdoor is het voor de leerlingen wellicht makkelijker om de 

profielkeuze te maken aan het eind van het tweede jaar.

Girlsday
Elk jaar is er een landelijke dag om met name meisjes te 

interesseren voor techniek. Op maandag 16 maart 2020 zal 

het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch 

InstallatieBedrijf (OTIB) met een bus vol technische activi-

teiten langskomen bij de school.

Scholen in bedrijf
Voor leerlingen in het derde leerjaar van het vmbo wordt 

eind mei een rondreis georganiseerd langs verschillende 

bedrijven in de Hoeksche Waard.

VCA-opleiding
Leerlingen in de bovenbouw van de mavo met een tech-

nisch profiel krijgen de gelegenheid om een officiële 

opleiding VCA te volgen. VCA staat voor VGM (= Veiligheid 

Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers. Leerlingen met 

een VCA-certificaat laten zien dat ze op de hoogte zijn van 

relevante regelgeving op veiligheidsgebied. Het certificaat 

is 10 jaar geldig en bij een aantal technische opleidingen 

binnen het MBO levert het certificaat ook een vrijstelling op.

Techniekfestival
Op 23 juni vindt het Techniekfestival plaats voor leerlingen 

van groep 8 om kennis te maken met de verschillende tech-

nische bedrijven in de Hoeksche Waard. Tijdens deze dag 

kunnen leerlingen verschillende techniekworkshops volgen.

Eveneens voor leerlingen van groep 8 is het nieuwe 

pre-vmbo, zie het artikel elders in dit blad.

Meer info: www.actiefcollege.nl

Sterk techniek onderwijs

Weg met dat afval!
Afval is één van de uitdagingen van deze tijd. De Zevens-

prong Wereld op Centrum in Oud-Beijerland doet mee aan 

een nieuw educatieprogramma van de Regionale Afvalstof-

fen Dienst en gaat de uitdaging aan om ervoor te zorgen 

dat de school na een jaar afvalvrij is. Hiervoor zijn speciale 

‘afvalredders’ benoemd in elke groep. Zij hebben samen 

met ‘Professor Lamoraal’ een plan opgesteld dat vervol-

gens in alle groepen is besproken. Op die manier worden 

alle leerlingen betrokken bij het afvalvrij houden van de 

school.

De ‘afvalrace’ was één van de door de afvalredders van de 

Zevensprong georganiseerde activiteit. Met handschoenen, 

afvalzakken, handknijpers en hesjes gingen de kinderen rond 

de school op zoek naar zwerfafval. In een half uur hebben ze 

maar liefst vier zakken met afval gevuld.

Ook basisschool De Pijler in Maasdam werkt aan een toe-

komst als afvalvrije school. De afvalredders daar hebben 

bedacht dat ze wekelijks gaan meten hoeveel afval er in de 

grijze restcontainer terecht komt. De bedoeling is uiteraard 

dat er elke week minder afval overblijft.

Daarnaast gaan zij controleren of het afval op de juiste ma-

nier gescheiden wordt en zorgen ze dat het ‘verkeerde’ afval 

in de juiste bak terecht komt.

www.de-zevensprong.nl | www.basisschooldepijler.nl

http://www.dehoekscheschool.nl
http://www.actiefcollege.nl
http://www.de-zevensprong.nl
http://www.basisschooldepijler.nl
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Nieuwe directeur op Onder de Wieken
Op 1 februari ging Ingrid Monnee, directeur van de openbare dalton basisschool Onder 

de Wieken, met pre-pensioen. Ze is opgevolgd door Tobias Vermeulen, die zich hieronder 

aan u voorstelt.

Ik ben tien jaar werkzaam in het onderwijs, vijf jaar op basisschool Klim-Op in Hoogerheide en 
daarna vijf jaar op basisschool Sancta Maria in Bergen op Zoom. Ik heb op deze scholen ervaring 
opgedaan in verschillende groepen en ik ben stagecoördinator, bovenbouwcoördinator en lid van 
het managementteam geweest.

Mijn privé-leven speelt zich af in Bergen op Zoom, waar ik samen met Amke en onze zoon Vos woon. 
In april komt er in ons gezin een klein meisje bij.

In mijn vrije tijd speel ik piano, programmeer ik Jazzboz en ben ik regelmatig op mijn mountainbike 
in het bos te vinden.
Ik kijk er naar uit om met u kennis te maken!

Onder de Wieken op weg naar een Dalton kindcentrum
Enkele leerkrachten van de openbare Dalton basisschool 

Onder de Wieken in Nieuw-Beijerland volgen, samen met 

de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf en 

de BSO Onder de Wieken, de opleiding Dalton. Een grote 

stap op weg naar het eerste Dalton kindcentrum in de 

Hoeksche Waard! 

Jiska Sluijter, pedagogisch medewerker van het kinderdag-

verblijf Onder de Wieken is één van de deelnemers.  

Enthousiast vertelt zij over de eerste twee bijeenkomsten die 

al achter de rug zijn. „Het is heel inspirerend om met elkaar 

deze leergang te volgen. Het is echt een meerwaarde om 

samen ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.”

In de opleiding wordt ingegaan op de vijf kernwaarden van 

het Daltononderwijs, die ook toepasbaar zijn in de kinder-

opvang. Een van die kernwaarden is ‘zelfstandigheid’. Het 

principe daarvan is dat alles wat kinderen zelf kunnen, je ze 

ook zelf moet laten doen. „Dat klinkt heel vanzelfsprekend, 

maar we zijn van nature geneigd om te zeggen ‘ik help je 

wel even’, omdat het dan sneller gaat of we denken dat 

we het kind daarmee helpen,” aldus Jiska. „Zelfstandigheid 

kan je op veel manieren bevorderen, bijvoorbeeld door het 

kind zelf jasje en schoenen aan en uit te laten doen. Of 

het op vroege leeftijd leren drinken uit een echte beker in 

plaats van een tuitbeker.”  

De leergang bestaat uit 8 bijeenkomsten. In juni 2020  

ronden de deelnemers de opleiding af. „Hoe we de Dalton-

principes in de kinderopvang verder gaan toepassen zal 

samen met de school worden uitgedacht. Op die manier 

kunnen we echt werken aan de doorgaande leerlijn,” vertelt 

Jiska.

Voormalig directeur Ingrid Monnee van Onder de Wieken, 

sinds 1 februari opgevolgd door Tobias Vermeulen, is de 

drijvende kracht achter de totstandkoming van de oplei-

ding. „Wil je een echt Dalton kindcentrum worden, dan is 

een minimale eis dat iedereen scholing volgt. Maar daar 

begint het pas. Dalton moet je in alle opzichten doorvoe-

ren in het onderwijs, bij de lessen, maar ook in gedrag en 

benadering van de kinderen.” Op Onder de Wieken zit dat 

wel goed. „De school 

‘ademt’ in alles wat 

er gebeurt ‘Dalton’,” 

vertelt Ingrid trots.

Als lid van de visita-

tiecommissie van de 

Nederlandse Dalton 

Vereniging zal Ingrid 

de komende jaren nog 

verbonden zijn aan het 

Dalton onderwijs.

http://www.dehoekscheschool.nl


Ontwikkel je talenten  
op ‘t Kraaienest
In het kader van Talentontwikkeling is basisschool  

’t Kraaienest in Piershil dit schooljaar gestart met drie 

nieuwe projecten: 

‘The Daily Mile’
Een paar keer in de week gaan de leerlingen een kwartier-

tje naar buiten om een aantal rondjes (hard) te lopen. Vaak 

is dat een afstand van ongeveer een mijl (1,6 km). Op die 

manier kan iedereen even de benen strekken en het brein 

weer wakker schudden. Doordat ze elke dag fysiek bezig 

zijn, kunnen de kinderen zich beter concentreren in de klas 

en worden ze fitter. De leerlingen ondersteunen en motive-

ren elkaar tijdens het lopen. Het is  geen wedstrijd; plezier in 

het bewegen staat voorop!

Koken
Een paar keer per jaar koken de leerlingen een gerecht 

voor alle leerkrachten en leerlingen op school. Ter voorbe-

reiding maken ze een boodschappenlijstje en gaan soms 

samen met de juf naar de markt of supermarkt. Om het 

recept goed te kunnen uitvoeren leren de kinderen samen 

te werken, te meten, netjes en schoon te werken, te koken 

en te serveren.

Kinderambassadeurs
Een paar leerlingen zijn op school opgeleid tot Kinderam-

bassadeur. De Kinderambassadeurs zetten zich in voor een 

fijn schoolklimaat; ze zorgen er voor dat andere kinderen 

zich gehoord voelen en veilig voelen en voeren regelmatig 

overleg met de directie en de leerkrachten. Ook kan een 

kinderambassadeur met een plan komen voor de school.

Meer info: www.kraaienestschool.nl

Peuterspeelzaal op de Klinker
Op obs de Klinker in Oud-Beijerland is na de kerstvakantie 

een peuterspeelzaal geopend. 

Juf Mieke is met de eerste peuters gestart met het thema 

“Eet smakelijk. De peuters hebben verschillende soorten fruit, 

groenten en noten bekeken, geroken, gevoeld en geproefd. 

Elke acht weken komt er een nieuw thema aan bod.

www.dehoekscheschool.nl/kinderopvang

http://www.kraaienestschool.nl
http://www.dehoekscheschool.nl/kinderopvang



