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Investeren in frisse gebouwen
inds  worden schoolgebouwen bij nieuw-

S

‘SUVIS’. Schoolbesturen kunnen subsidie ontvangen tot

bouw voorzien van een ventilatiesysteem. In

maximaal  van de kosten voor verbetering van het bin-

‘frisse’ gebouwen kunnen leerlingen en medewer-

nenklimaat. De resterende  komt voor rekening van ge-

kers zich beter concentreren, betere (leer)prestaties leve-

meenten en schoolbesturen samen. De Hoeksche School

ren en ervaren ze minder last van benauwdheid,

vroeg met succes ruim één miljoen euro subsidie aan voor

hoofdpijn, vermoeidheid of luchtweginfecties. In school-

de aanleg van ventilatiesystemen in  basisscholen, ouder

gebouwen ouder dan , ontbreekt zo’n ventilatiesys-

dan , maar de gemeente Hoeksche Waard bleek ook

teem, waardoor er geregeld te hoge CO waarden en

niet bereid om zelfs maar een deel van de restende kosten

bijkomende klachten voorkomen. Aangezien de gemid-

te betalen.

delde levensduur van een schoolgebouw zestig jaar is, zal

De Hoeksche School staat daardoor nu alleen ‘aan de lat’

het nog tot  duren voor alle oude schoolgebouwen

om de overige  (ruim , miljoen euro) op te hoesten.

zijn vervangen door nieuwe, mét ventilatiesysteem en een

Dat zullen wij ook doen. Enerzijds willen we de rijkssubsidie

goed binnenklimaat. Daar wil Stichting De Hoeksche School

niet laten lopen, maar bovenal willen we onze kinderen en

natuurlijk niet op wachten!

medewerkers niet ‘in de CO laten staan’.

Schoolbesturen zijn belast met het onderhoud van de

We vragen ons inmiddels wel af wat de gemeente Hoeksche

schoolgebouwen, maar het aanbrengen van een ventilatie-

Waard, die zich graag presenteert als duurzaam, groen, ge-

systeem in een bestaande school is geen onderhoud. Wat er

zond familie-eiland, eigenlijk bedoelt met de slogan: ‘Meer

niet is kun je immers niet onderhouden en al evenmin ver-

dan waard’…..

vangen. Het verfrissen van bestaande schoolgebouwen is
een investering, hetgeen tot de taken van de gemeenten

L.J. van Heeren

behoort. Veel gemeenten erkennen hun verantwoordelijk-

voorzitter college van bestuur

heid echter niet en wijzen naar het Rijk of naar de schoolbesturen.
Om uit de impasse van het ‘wijzen naar elkaar’ te komen
lanceerde de rijksoverheid vorig jaar subsidieregeling
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'Spelen en leren, met hoofd, hart en
handen!' dat is het uitgangspunt op
IKC De Blieken in Klaaswaal. Goed
onderwijs draagt bij aan een brede
ontwikkeling. Daarom is op school
niet alleen aandacht voor rekenen en
taal, maar is er ook veel aandacht
voor cultuuronderwijs.
Vakleerkracht Marieke de Vries geeft
sinds een aantal jaar muziekles op De
Blieken. Dit
schooljaar krij-

Daar zit muziek in

gen
onder andere diverse muziekinstrumenten de aandacht. In de eerste periode van dit schooljaar waren dat de
koperinstrumenten.
Nadat de leerlingen in de lessen op

echt heel mooi', zei een enthousiaste

een optreden voorafgaand aan het

leerling. Het zelf uitproberen, was ook

kerstdiner op De Blieken.

school al veel hadden geleerd en ge-

favoriet. 'Echt lastig, je moet heel goed

hoord, was het tijd om één en ander in

je best doen!', merkte een andere leer-

Noot van de redactie:

de praktijk te gaan zien en horen. In sa-

ling op.

De muzieklessen op De Blieken wor-

menwerking met muziekvereniging

Het volgende project is inmiddels

den aangeboden in samenwerking

NLS was een muziekcircuit opgesteld

ook gestart. Het Blieken Kerstkoor is al

met de Muziekschool Hoeksche Waard.

in het gebouw van de vereniging. Zo

aan het repeteren en zal, vlak voor

Vrijwel alle basisscholen van Stichting

konden de leerlingen niet alleen luiste-

kerst, het repertoire ten gehore bren-

De Hoeksche School werken samen

ren naar de muzikanten van de vereni-

gen. Op dinsdagavond  december

met deze muziekschool.

ging, zij konden ook zelf een

treden zij, samen met muzikanten van

instrument uitproberen. De trombone

NLS, op voor de inwoners van Klaas-

en hoorn waren favoriet. 'Het klinkt

waal. Op  december is er 's avonds

www.blieken.nl.

Met trots mag De Boomgaard in Mijnsheerenland zich sinds dit schooljaar
‘Gezonde School’ noemen. Op vrijdag
 september heeft directeur Michel
Harmans het bijbehorende certiﬁcaat
onthuld, samen met wethouder Joanne
Blaak.
De school wil bijdragen aan een gezonde leefstijl. Een belangrijk onderdeel van een Gezonde School is
aandacht voor gezonde voeding, traktaties, tussendoortjes en gezonde lunches. Hierover zijn met de kinderen en
de ouders afspraken gemaakt.
www.obsdeboomgaard.nl
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In de Nationale Ontbijtweek

Ontbijt op school

kwamen de leerlingen van obs
Het Talent in Mookhoek voor één
keer met een lege maag naar
school om daar in hun eigen klas
verrast te worden met een gezond
ontbijt. Elke klas was gezellig gemaakt en de kinderen hadden de
dag ervoor hun eigen placemat
versierd.
De wethouder van onderwijs, Huibert Steen, kwam ook nog even
een kijkje nemen.

www.odbshettalent.nl

Kinderboekenweek

Op alle basisscholen is de Nationale Kinderboekenweek weer
uitgebreid gevierd. In het kader
van het thema ‘worden wat je wil’
stonden beroepen in de schijnwerpers.
Op obs Het Driespan in Puttershoek kwamen veel kinderen, maar
ook meesters en juﬀen, in ‘speciale
werkkleding’ naar school en kwam
de brandweer op bezoek.
Op de Burgemeester van Bommelschool in Heinenoord hebben
de kinderen bij het afsluiten van
de Kinderboekenweek een klein
concert gegeven op het schoolplein voor familie en buren. onder
begeleiding van een heuse Bommelband presenteerden de leerlingen het lied “worden wat je wil”
van Kinderen voor Kinderen.

Stichting

De Hoeksche School

Leerlingen van het Hoeksch Lyceum
ontdekken de wereld

waarin met verhalen en beelden kennis werd gemaakt met Tanzania. De
leerlingen hebben m.b.v. een game oplossingen gezocht om het land ‘groener’ te maken. Ook werd gezocht naar
fondsen voor een school in Tanzania,
die zonnepanelen wil plaatsen op het
dak om de school van licht te voorzien
in de avonduren. Op deze manier hoeft
de school geen generator te laten pruttelen om 's avonds stroom op te wekken. Dit zorgt voor een
kostenbesparing én voor groene energie; bovendien kunnen de leerlingen
dan op een duurzame manier ook later
in de avond aan hun schoolwerk werken. Alle middelbare scholen in Tanzania zijn namelijk kostscholen. Dit
betekent dat leerlingen / op de
school verblijven en dat de school dus
de belangrijkste plek in hun leven is.
Op dit moment is het zo dat de
school na zonsondergang bijna overal
Het Hoeksch Lyceum in Oud-Beij-

donker is. Dit is lastig, maar soms ook

erland is een Global Citizen School;

onveilig.

de leerlingen worden er opgeleid tot

In het tweede deel van de dag, "the

wereldburgers die goed voorbereid

global escape", moesten leerlingen

zijn op de internationale en intercul-

d.m.v. het scannen van QR-codes es-

turele maatschappij. In het kader

caperooms vrijspelen. Elke opdracht

hiervan hebben de scholieren op

speelde zich af in een ander land, waar-

 oktober deelgenomen aan het

door alle leerlingen een virtuele reis

project Global Exploration, met als

rond de wereld konden maken.

centraal thema de Verenigde Naties.

www.hoekschlyceum.nl

De dag bestond uit twee delen. Het
eerste deel was "My Climate Action",
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Even voorstellen: Ad Keller
Onze voorzitter van het college van bestuur, Luc van
Heeren, gaat - na bijna  jaar voorzitterschap – in mei
 met pensioen.
In verband met zijn opvolging is de afgelopen maanden
een zeer zorgvuldig selectieproces doorlopen waarin
schoolleiders vanuit het PO en VO, leden van de beide GMRen, een vertegenwoordiging van het bestuurskantoor, de
bestuurder van De Hoeksche School Kinderopvang en
leden van de raad van toezicht verschillende gesprekken
met kandidaten hebben gevoerd. Unaniem is Ad Keller gekozen als nieuwe bestuurder van De Hoeksche School.
Ad Keller start per  april  bij De Hoeksche School en
zal, na een korte inwerkperiode, het stokje overnemen van
Luc.

Sport en spel op De Wereld op Centrum
„Als je goed zorgt voor kinderen,
zorg je goed voor de wereld”, aldus
Yvette Goudriaan, mededirecteur
van De Wereld op Centrum in OudBeijerland.
Het sportief integraal kindcentrum
(IKC) is een bruisende en sportieve
plek waar alle kinderen en medewerkers zichzelf kunnen zijn. In een doorgaande lijn van  tot  jaar
ontwikkelen kinderen zich in een veilige leeromgeving. Zo ontdekken zij
hun identiteit en kwaliteiten en leren
deze in relatie met anderen te benutten. Een goede voorbereiding op hun
toekomstige plek in de hedendaagse
maatschappij. Met behulp van fysieke
sport werkt de school aan het (mentaal) weerbaar maken en een gezonde
leefstijl voor de kinderen.
Op de school vinden o.a. de We-

het gebied van sport en spel.
Om de twee weken wordt een anleerlingen de kans te geven te ontdek-

ren in sportworkshops van diverse

ken welke sport of beweegactiviteit bij

verenigingen kunnen kennismaken

ze past. „Het allerbelangrijkste is het

met sport en zich kunnen uitleven op

bevorderen van de weerbaarheid,

De Hoeksche School

kids”.

dere sportactiviteit georganiseerd om

reldsportdagen plaats, waarop kinde-

Stichting

sportiviteit en gezondheid van de

Meer info: www.ikcdewereld.nl
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Eerste Techniekfestival in
de Hoeksche Waard

“Techniek is hartstikke leuk!” zei één
van de  leerlingen
die deelgenomen

Nadat wethouder

van een brug bouwen, een gereed-

heeft aan het Techniekfestival Hoek-

Huibert Steen het festival geopend

schapskist timmeren tot energie op-

sche Waard. Het festival, bestemd voor

had, volgden de leerlingen drie work-

wekken op de ﬁets. Leerlingen van het

leerlingen van de groepen  van de

shops van een half uur, die gegeven

Actief College zorgden voor begelei-

basisscholen, was georganiseerd door

werden door bedrijven uit de Hoek-

ding bij de workshops en verzorgden

het Actief College, in samenwerking

sche Waard.

de hele dag de catering.

met lokale bedrijven en de gemeente.

Er kon van alles gedaan worden;

Van Rennes Elektro- & Installatietechniek in Klaaswaal stelde zijn locatie ter
beschikking voor dit evenement.
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In samenwerking met VluchtelingenWerk Nederland hebben kinderen
van De Boomgaard in Mijnsheerenland kennisgemaakt met Kiﬂai,
een vluchteling die zijn eigen land
(Eritrea) moest ontvluchten vanwege
grote zorgen om zijn veiligheid.
De kennismaking vond plaats in
het kader van het schoolproject ‘Bekend maakt Bemind’, waarin de kinderen hebben geleerd waarom mensen
hun land ontvluchten, hoe het leven er
voor het vluchten uitzag en hoe het is
om in Nederland een nieuw leven op

Vluchteling Kiﬂai vertelt zijn verhaal

te bouwen.
www.obsdeboomgaard.nl

KinderopvangAcademie
Hoeksche Waard

Het aantal kinderen in de Hoeksche
Waard groeit sterk en daarmee ook
de vraag naar kinderopvang en onderwijs. Om deze reden heeft De
Hoeksche School Kinderopvang, in
samenwerking met Kivido, de
KinderopvangAcademie opgericht.
Vanaf maart  start een opleidingsklas om mensen die in de kinderopvang willen werken

de praktijk kan leren. De begeleiding vindt plaats op de

maar daar niet de juiste papieren voor hebben, om te scho-

groep en de bijbehorende lesdag wordt incompany gege-

len. Middels een leer-werktraject kan men na een jaar in het

ven.

bezit zijn van het diploma Gespecialiseerd pedagogisch
medewerker niveau .
Vanaf de start van de opleiding wordt direct op één van
de kinderopvang locaties gewerkt, waardoor de student in

Stichting

De Hoeksche School

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.dehoekscheschool.nl
en kies voor ‘kinderopvang’. Of stuur een mailtje naar:
k.vandervelden@ko-dehoekscheschool.nl
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Sint Elisabethsvloed herdacht

Op obs De Pijler in Maasdam weten

Het ontstaan van de Hoeksche Waard

diverse lespakketten over deze gebeur-

de leerlingen van de groepen  t/m 

was één van de gevolgen van deze

tenis.

nu alles over de Sint Elisabethsvloed

dijkdoorbraken en overstromingen en

na het zien van een theatervoorstel-

dat wordt door de gemeente herdacht

ling over deze watersnoodramp, die

met verschillende activiteiten en eve-

 jaar geleden de graafschappen

nementen. De theatervoorstelling was

Zeeland en Holland trof.

daar één van. Ook gebruikt de school

www.basisschooldepijler.nl

Vakantierooster schooljaar - voor primair en voortgezet onderwijs
Kerstvakantie

zaterdag  december  t/m

zondag  januari 

Voorjaarsvakantie

zaterdag  februari 

t/m

zondag  maart 

Goede Vrijdag/Pasen vrijdag  april 

t/m

maandag  april 

Meivakantie

zaterdag  april 

t/m

zondag  mei 

Hemelvaart

donderdag  mei 

t/m

zondag  mei 

Pinksteren

maandag  juni 

Zomervakantie

zaterdag  juli 

t/m

zondag  augustus 

• de data voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en zomervakantie zijn conform het vakantieschema  van het Ministerie van OCW de vakantiedata zijn voor onze scholen voor primair en voortgezet
onderwijs gelijk.
De Hoeksche School
kinderopvang, peuterspeelzaal,
basisonderwijs,
voortgezet onderwijs
OUD-BEIJERLAND

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

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
GOUDSWAARD

De Gouwaert

H

WESTMAAS

’t Kraaienest

De Vlashoek

O

E

Het Driespan

K

C

H

De Schelf

De Blieken

E

W

A

NUMANSDORP

De Takkenbosse
De Dubbeldekker
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De Hoeksche School info verschijnt
drie maal per jaar.

MAASDAM

De Pijler

ZUID-BEIJERLAND

De Eendragt

PUTTERSHOEK

De Boomgaard

PIERSHIL

A

R

D

MOOKHOEK

Het Talent

Inhoud valt onder de auteurswet.
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De Meerwaarde
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