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Ook tradities gaan met de tijd mee
oit was Sinterklaas een onschuldig kinderfeest,

O

verantwoord was het allemaal niet, maar het hoorde erbij

waar menig volwassene bijna net zo van ge-

en niemand klaagde daarover.

is daar verandering in gekomen. Een deel van de bevol-

Gelukkig is dit allemaal veranderd. Niemand heeft gepleit

king ergert zich aan Zwarte Piet of ziet hem zelfs als een

voor het behoud van de roe of de mogelijkheid tot kidnap-

racistische ﬁguur, terwijl een ander deel hem beschouwt

ping van stoute kinderen door Sint en zijn Pieten. Natuurlijk

als een onlosmakelijk onderdeel van een eeuwenoude

niet. Ook tradities zijn aan de tijdsgeest onderhevig. Het is

Hollandse traditie die behouden moet blijven. De discus-

dan ook merkwaardig dat het zo lastig is gebleken om de

sie over de kleur van Piet sleept zich inmiddels al jaren

schier eindeloze discussie over de kleur van Piet voor eens

voort zonder dat partijen elkaar gevonden hebben.

en altijd te staken.

noot als de kinderen zelf. Sinds een aantal jaren

Het is een gegeven dat een aantal kleine en grote menVroeger, ik kan mij dat nog goed herinneren, waren Pieten

sen het helemaal niet ﬁjn vindt dat Piet zwart is. Elk jaar zien

altijd mannen of jongens. Meisjespieten had je niet. Boven-

zij op tegen de sinterklaastijd, terwijl dat natuurlijk niet de

dien spraken Pieten gebrekkig Nederlands en Sint kwam te

bedoeling van een onschuldig kinderfeest kan zijn. Bij de

paard bij de school aan.
Op de lagere school die ik als

kernwaarden van Stichting De Hoeksche School past het al
helemaal niet om mensen pijn te doen.

kind bezocht, hadden de
Pieten een roe en ze
sloegen daar ondeu-

Vorig jaar bracht Sint Nicolaas naar al onze scholen al tenminste één roetveegpiet mee. Dit jaar heeft hij op onze

gende kinderen mee

scholen uitsluitend roetveegpieten geselecteerd. Net als op

op hun achterwerk. Ze

tv. Zo wordt het sinterklaasfeest weer voor iedereen leuk en

stopten stoute kinde-

onschuldig en hoeven we in de komende jaren geen einde-

ren onder het toeziend
en instemmend oog van
de meesters en juﬀen in

loze, zinloze discussies meer te voeren.
In verband met corona zullen er dit jaar nog meer aanpassingen aan de traditie van de sinterklaas- en kerstviering

de zak en dreigden de

zijn. De school van uw kind zal u daar nader over informe-

deugnieten mee te nemen

ren. Gelukkig kunnen we traditionele feesten aanpassen bij

naar Spanje. Zelfs de

de veranderde omstandigheden in de maatschappij.

stoerste kinderen liep
het dan dun door de

L.J. van Heeren

broek! Pedagogisch

voorzitter college van bestuur
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Albertosaurus op
Het Driespan
Op obs Het Driespan in Puttershoek
werd de Kinderboekenweek feestelijk
geopend door de Albertosaurus.
Heel even ging directeur Albert Boele
zo’n  miljoen jaar terug in de tijd,
naar de periode toen de echte vleesetende dinosauriër Noord-Amerika
onveilig maakte.
Hiermee speelde hij mooi in op het
geschiedenisthema van de Kinderboekenweek: ‘En toen…’

Bouw kenniscentrum in
Oud-Beijerland vordert
gestaag

en specialistische kinderopvang dicht

schillende kinderen met sterk uiteen-

bij huis wordt geboden. De samenwer-

lopende leer- en opvoedingsbehoef-

king tussen verschillende scholen, een

ten bij elkaar.

Het in aanbouw zijnde kenniscentrum

zorginstelling en voortgezet speciaal

in Oud-Beijerland heeft alvast een

onderwijs is de eerste in deze vorm, en

Het gebouw van kenniscentrum Het

naam: Het Mozaïek. Deze naam werd

daarmee uniek in Nederland.

Mozaïek zal omstreeks mei  in ge-

onthuld nadat de kinderen in het bij-

bruik worden genomen.

zijn van wethouder Van Waveren sym-

Net als in een mozaïek, dat bestaat uit

Over de onthulling van de naam is een

bolisch een versierde baksteen in het

verschillende, bij elkaar passende vor-

ﬁlmpje op YouTube geplaatst:

gebouw hadden ‘gemetseld’.

men, die samen één geheel vormen,

https://www.youtube.com/watch?v=

komen in het kenniscentrum heel ver-

EnKveREXU

Het ontwikkelen van het nieuwe
kenniscentrum aan de Graaf van Egmondstraat is een initiatief van ZMLschool De Ark, SBO
Willem-Alexanderschool, OBS Het Pluspunt en kinderdagcentrum Symfonie
van de Gemiva-SVG Groep. Het wordt
een gebouw waarin speciaal onderwijs

kenniscentrum
kenniscentrum
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Een nieuwe website
Met gepaste trots presenteren wij onze
vernieuwde website:
www.dehoekscheschool.nl.

Ook klikt u van daaruit naar een geza-

de speciﬁeke websites van kinder-

menlijk gedeelte met actuele vacatu-

opvang, basisonderwijs en voortgezet

De website is als volgt opgebouwd:

res binnen het onderwijs en de

onderwijs. Op elke site is relevante in-

- De homepage: dit is een gezamen-

kinderopvang.

formatie met betrekking tot die sector

lijke pagina met onze kinderopvang

Alle locaties van onze stichtingen zijn

opgenomen.

partner De Hoeksche School Kinder-

gebundeld op deze pagina.

U bent van harte uitgenodigd om een

opvang. Hierop is informatie te vinden

- Vanuit de gezamenlijke homepage is

kijkje te nemen!

over onze beide stichtingen.

het mogelijk om door te klikken naar

De Pijler gloednieuw van start
IKC De Pijler in Maasdam kijkt terug op een geweldige opening
van het nieuwe gebouw. Wethouder Steen verrichte de oﬃciële
openingshandeling waarna de leerlingen met elkaar en Circus
Salto een heuse circusvoorstelling hebben gegeven. De ouders
konden via een livestream mee genieten.
Na met z’n allen een toost te hebben uitgebracht werd de
feestelijke dag afgesloten met het IKC De Pijlerlied.
In het nieuwe gebouw bevinden zich onderwijs, kinderopvang
en peuterspeelzaal onder één dak. Aan kinderen van  tot en met
 jaar wordt opvang en onderwijs geboden in een doorgaande
ontwikkelingslijn. Hierdoor worden ouders ontzorgd en biedt IKC
De Pijler de kinderen de mogelijkheid zich van jongs af aan thuis
te voelen in een prettige speel- en leeromgeving.
Meer info over de school op www.basisschooldepijler.nl
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onderwijs- en ondersteuningsbehoeften hebben op sociaal en emotioneel
gebied. Gedragsspecialisten kunnen
worden ingezet bij het voorkomen en
tegengaan van- en het omgaan met
gedragsproblemen binnen en buiten de
groep maar ze kunnen ook hun collega’s coachen en begeleiden.
Tijdens de opleiding werden onderwerpen uit de dagelijkse praktijk op school
gebruikt als lesmateriaal. De cursisten
bespraken het geleerde vervolgens met

Geslaagd als gedragsspecialist

hun collega’s op school en zo nodig
werd er gelijk actie ondernomen.
„We hebben ﬂink wat ideeën opgedaan over hoe het onderwijs op onze
school nog beter kan. En omdat we ook

Felicitaties voor Bianca (links) en Ilse (rechts)

ons eigen handelen onder de loep
moesten nemen, zijn we echt betere

Bianca Veldman en Ilse Vermaat van

opleiding Master Educational Needs

leerkrachten geworden,” aldus de beide

kindcentrum De Blieken in Klaaswaal

aan de Hogeschool Utrecht met succes

juﬀen. En uiteindelijk zal dit leiden tot

zijn sinds kort oﬃcieel gedragsspecia-

afgerond.

meer professionalisering binnen het

list. Samen met andere docenten van

Een gedragsspecialist is een leer-

de basisscholen van De Hoeksche

kracht die zich geschoold heeft in het

School hebben zij de -jarige deeltijd

omgaan met leerlingen die extra

hele team.

Hoeksch Lyceum is nu ook Global Citizen School
Sinds kort maakt het Hoeksch Lyceum

manier aan wereldbur-

in Oud-Beijerland deel uit van het Glo-

gerschap en internatio-

bal Citizen Network. Een Global Citizen

nalisering.

School leidt leerlingen op tot wereld-

Omdat de Hoeksche

burgers die goed zijn voorbereid op

Waard een redelijk

onze internationale en interculturele

kleine, besloten ge-

maatschappij. Het netwerk in Neder-

meenschap is,

land bestaat uit ruim zeventig scholen

vindt het Hoeksch

voor voortgezet onderwijs die van- en

Lyceum het be-

met elkaar leren, inspiratie opdoen en

langrijk dat de

kennis en lesmaterialen delen.

leerlingen ver-

studies en stages lonken.
Mensen moeten reizen
voor hun werk en komen
op die manier in contact
met andere culturen en gewoonten.
Meer info:
www.hoekschlyceum.nl

der kijken dan
De lessen op een Global Citizen Net-

de Hoeksche

work School hebben een intercultureel

Waard of Ne-

tintje; er is extra aandacht voor talen-

derland. De

onderwijs, er vinden uitwisselingen

wereld is

plaats met een buitenlandse school en

groot. In-

er worden buitenlandse reizen georga-

ternatio-

niseerd. Elke school werkt op zijn eigen

nale
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Eerste jaar van de Kinderraad succesvol afgesloten

De eerste Kinderraad

knutselen dat te maken

van onze Stichting De

heeft met het thema.

Hoeksche School heeft

In groepjes presenteerden

zijn taak volbracht. Vlak

de kinderen hun werkstuk

voor de zomervakantie werd

aan elkaar en werd er gediscus-

de laatste bijeenkomst van
schooljaar - in restau-

sieerd over hoe een school kan
bijdragen aan goede doelen.

rant Binnenmaas met een oﬃcieel tintje afgesloten. Maar voordat het zover was,
moest er eerst gewerkt worden.
De Kinderraad van De Hoeksche School is in het najaar

Olivier presenteerde zijn kartonnen ‘taart’. Elke
‘taartpunt’ is een doosje met daarin voor elke groep van
De Pijler een opdracht, uit te voeren in het nieuwe school-

van  in het leven geroepen. Van elke basisschool van

jaar. Alle opdrachtjes hebben min of meer te maken met

de stichting heeft één leerling uit groep ,  of  zitting in

het milieu, een van de onderwerpen die Olivier heel be-

de raad. Twee keer per jaar komen de kinderen bij elkaar

langrijk vindt. „Als het goed gaat met het milieu, heeft dat

en buigen ze zich over een zelf gekozen thema. De bedoe-

een positief eﬀect op iedereen,” zo legt hij het verband

ling is dat de kinderen van de Kinderraad praten over wat

met ‘weldadigheid’ uit.

zij belangrijk vinden voor alle kinderen op de scholen en

Sanne heeft een paar weken lang samen met een mede-

welke ideeën zij hebben over onderwijs. Daaruit ontstaan

leerling gewerkt aan het maken van een lapbook, een ge-

voorstellen die vervolgens verder vorm gegeven kunnen

kleurde, uitklapbare, map met heel veel informatie,

worden op de scholen.

tekeningen, verhalen en foto’s van Het Driespan. Met de

Het thema van deze laatste bijeenkomst was ‘weldadigheid’. „Dat betekent iets goeds doen voor een ander. En

map wil ze laten zien wat ‘haar’ school goed doet, in de
hoop dat andere scholen dat overnemen.

daar krijg je zelf ook een goed gevoel van,” leggen Olivier

Aan het eind van de ochtend was er voor elke deel-

(groep  van obs De Pijler) en Sanne (groep  van obs Het

nemer een certiﬁcaat en een ‘afstudeerhoed’ met logo van

Driespan) uit.

de stichting. De gedane voorstellen zijn verzameld en

Speciaal voor deze bijeenkomst hadden alle kinderen van

overgedragen aan de schooldirecteuren met de bedoeling

te voren de opdracht gekregen iets op school in elkaar te

daarmee aan de slag te gaan.

Stichting
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Ook obs De Eendragt
is nu Integraal Kindcentrum

op weg om een doorgaande ontwikke-

één organisatie zijn.”

lingslijn voor kinderen van 0-13 jaar
onder een dak te realiseren.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust

Op maandag 2 november opende De

„Dit is een grote upgrade van onze

een kijkje nemen binnen IKC De Een-

Hoeksche School Kinderopvang zijn

school,” vertelt schooldirecteur Rika

dragt.

deuren in basisschool De Eendragt in

van Swieten enthousiast. „Bovendien

Meer info: www.deeendragt.nl

Zuid-Beijerland. Voortaan gaan kinder-

zullen onderwijs en kinderopvang nu

opvang en onderwijs ook hier samen

nog beter samenwerken omdat we

Vol verwachting klopt ons hart
Over enkele dagen ontvangt het Actief College in Oud-Beijerland de sleutel
van het gloednieuwe pand aan de Polderlaan. Uiteraard is het gebouw, waarvan ruim een jaar geleden de eerste paal werd geslagen, dan nog niet helemaal
klaar voor gebruik. Er zal nog hard gewerkt moeten worden aan de inrichting;
de smartborden worden geplaatst, het meubilair wordt geleverd, kortom er is
nog heel veel te doen voordat de leerlingen daadwerkelijk les kunnen krijgen
op de nieuwe plek.
We gaan ervan uit dat na de kerstvakantie alles helemaal klaar voor gebruik is
en de leerlingen en docenten het nieuwe jaar goed beginnen in een prachtig
nieuw gebouw.
Meer info over de school: www.actiefcollege.nl
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Kom erbij!

lende scholen en in verschillende jaar-

derwijsbevoegdheid of onderwijsassis-

groepen krijg je een goed beeld van

tent diploma en heb je interesse?

Ben je op zoek naar een baan als do-

de stichting en de diversiteit van ons

Neem dan contact op met Annette van

cent/leerkracht of onderwijsassistent

onderwijsaanbod. Als je al helemaal

der Linden - of stuur een

in het onderwijs? Dat kan zowel struc-

weet wat je wilt en zoekt, gaan we met

sollicitatiebrief met cv naar

tureel als incidenteel bij de scholen

jou op zoek naar een structurele werk-

sollicitatie@dehoekscheschool.nl.

van Stichting De Hoeksche School.

plek.

Als je start als vervanger op verschil-

Ben je (bijna) in het bezit van een on-

Op zoek naar
een school
In het kader van de zoektocht naar een geschikte school voor voortgezet onderwijs hebben leerlingen van groep 8 van diverse basisscholen enthousiast deelgenomen aan het
pre-vmbo op het Actief College in Oud-Beijerland. De leerlingen krijgen in totaal zes
keer les en nemen een kijkje bij de drie afdelingen: bouwen, wonen en interieur (BWI),
produceren, installeren en energie (PIE) en mobiliteit en transport (MT).
Meer info: www.actiefcollege.nl
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Zo doet De Klinker het

wacht gemaakt,’’ leggen beide docenten enthousiast uit.
Dat bleek ook een prima basis te zijn voor een bezoek aan

Begrijpend lezen, één van de moeilijkste dingen die kinde-

het Rijksmuseum in Amsterdam, waar de leerlingen oog in

ren moeten leren, is op obs De Klinker in Oud-Beijerland

oog kwamen te staan met de echte Nachtwacht. ,,We kre-

veel meer dan een tekst lezen en vervolgens wat vragen

gen die dag een compliment van de mensen van het Rijks-

over die tekst beantwoorden. ‘Close reading’ slaat aan bij

museum, dat de kinderen zo goed voorbereid waren en

leerlingen én leerkrachten.

zoveel over het schilderij wisten te vertellen.”

Close reading is een van oorsprong Amerikaanse werk-

De Klinker constateert in ieder geval dat de motivatie en

wijze. Het is een manier van lezen waarbij leerlingen een uit-

betrokkenheid van de leerlingen enorm is toegenomen en

dagende tekst meerdere malen lezen, steeds met een ander

dat de resultaten omhoog zijn gegaan.

leesdoel. Ze zoeken naar informatie, stellen vragen over de

www.obs-deklinker.nl

tekst en beantwoorden deze, maken aantekeningen en discussiëren over wat ze gelezen hebben. Begrijpend lezen is
door deze werkwijze veel meer onderzoekend lezen en
leren voor de leerlingen. „We behandelen de tekst drie keer
en duiken steeds een beetje dieper in de tekst waardoor de
leerlingen de teksten steeds beter gaan lezen en begrijpen.
Ze doen speurwerk en zoeken bewijzen in de tekst,” leggen
leerkrachten Sophie en Jantine uit. „Dat is zo’n succes dat de
leerlingen soms niet eens merken dat ze met lezen bezig
zijn.’’
Het behandelen van de tekst wordt afgesloten met een
creatieve schrijf- of tekenopdracht. Die opdrachten variëren
van het (her)schrijven van het einde van de tekst of met het
schrijven van een brief aan de schrijver van de tekst. Maar
ook het tekenen van de situatie aan de hand van de omschrijvingen in de tekst behoort tot de mogelijkheden. Zo
hebben de leerlingen een keer een stripverhaal gemaakt
over Napoleon.
,,We hebben ook een keer een tekst gebruikt over de
Nachtwacht van Rembrandt, zonder dat de titel van het
schilderij in de tekst is genoemd. Op basis daarvan hebben
de leerlingen vervolgens hun eigen versie van de NachtOUD-BEIJERLAND

Expertise centrum Het Pluspunt
De Zevensprong
De Tandem
De Klinker
Hoeksch Lyceum
HEIJNENOORD
Actief College
Het Anker
BLAAKSEDIJK
Burg. van Bommelschool
NIEUW-BEIJERLAND

MIJNSHEERENLAND

Onder de Wieken
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De Zevensprong is nu
oﬃcieel opleidingsschool
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MOOKHOEK

Het Talent
STRIJEN

De Meerwaarde

De Hoeksche School
kinderopvang, peuterspeelzaal,
basisonderwijs,
voortgezet onderwijs

Obs De Zevensprong in Oud-Beijerland, met de locaties IKC
De Wereld op Centrum en De Wereld op Noord, is sinds kort
oﬃcieel de eerste Pabo opleidingsschool in de Hoeksche

Biezenvijver 
 GK Puttershoek
   
info@dehoekscheschool.nl
www.dehoekscheschool.nl

Waard. Alle teamleden zijn geslaagd voor de opleiding
tot werkplekbegeleider voor Pabo studenten van de
Hogeschool.
De studenten kunnen nu op De Zevensprong te-

De Hoeksche School info verschijnt
drie maal per jaar.

recht voor alle stages, tot en met de LIO-stage (Leraar in Opleiding).
Julia van Bellen mocht als schoolopleider het eer-

Inhoud valt onder de auteurswet.

ste certiﬁcaat symbolisch in ontvangst nemen.

ontwerp:
Theun Okkerse c/o Pictoright

Meer info: www.de-zevensprong.nl
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