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 Kleinste leerlingen van De Inktvis 
kweken zelf eiken en kastanjes   

GOEREE-OVERFLAKKEE  – De havo op 
RGO College is volop in beweging. Met 
een stuk onderwijsvernieuwing, zoals 
de invoering van Havo Praktijkvakken 
(HavoP), ondernemerschap met 
stages en meesterproeven, het vak 
Beweging, Sport en Maatschappij 
en topsportbeleid, komt de school 
tegemoet aan wat leerlingen van nu 
aan extra uitdaging en motivatie nodig 
hebben.

Michael Dekker, teamleider op de havo, is enthousiast 
over wat de school in de afgelopen maanden aan 
nieuwe plannen heeft kunnen realiseren voor de 
havo-afdeling. “Vorig jaar hebben we Up2havo 
gestart, waardoor leerlingen met mavo-advies of 
mavo/havo-advies meer tijd krijgen om de leerstof 
goed te leren beheersen en waardoor ze kansrijker 
zijn om een havo-diploma te behalen. Je ziet nu dat 
deze extra ‘stroom’ steeds meer gaat leven en goed 
ontvangen wordt door leerlingen en ouders."

Havo praktijkvakken
De RGO heeft recent in de bobenbouw het vak HavoP 
ingevoerd. “We hadden al het praktijkvak kunst in de 
bovenbouw en dit schooljaar is daar Bewegen, Sport 
en Maatschappij (BSM) bijgekomen. Alle lichten staan 
op groen qua voorbereiding en we zijn ingeloot voor 
de pilot om HavoP te mogen opzetten”, aldus Michael 
Dekker. “Voor havo 4 komt er een examenvak, waarbij 
leerlingen via een stage een meesterproef gaan doen. 

Je gaat dus echt de praktijk in en vervolgens rond je 
dat af als examenvak. We mogen dat voor het nieuwe 
schooljaar én het jaar daarna aanbieden en dan volgt 
er een evaluatie.”

Topsport faciliteren in de eigen schoolomgeving
Je hebt een (landelijke) topsportstatus, maar je vindt 
ook je schoolcarrière belangrijk. Vaak heb je dan 
voor trainingen en toernooien zoveel tijd nodig dat 
je gedwongen was om naar een Lootschool buiten 
de regio te gaan. Voor deze toptalenten is sinds 
kort topsportbeleid voor de RGO aangevraagd én 
goedgekeurd door het Ministerie van OCW. Nienke 
Dullemond uit havo 5 is dolblij met de faciliteiten 
die er zijn op de RGO, dankzij het topsportbeleid 
“Ik doe aan wielrennen en in de winter fiets ik op de 
baan. Mijn ambitie is om het hoogste niveau daarin te 
bereiken. Doordat ik op de RGO gebruik kan maken 
van de faciliteiten voor topsporters, lukt het mij dit te 
combineren met het behalen van mijn havo- diploma. 
Het is erg fijn dat deze mogelijkheid nu op mijn eigen 
school geboden wordt.”  

 Nieuwe ontwikkelingen op RGO havo   

DIRKSLAND  – Kastanjes, eiken, 
tamme kastanjes: over twee, 
drie jaar zijn het boompjes van 
een meter hoog en kunnen ze 
de volle grond in, bijvoorbeeld 
langs de nieuwe Staakweg, 
de fietspaden in de polder of 
de weg tussen Dirksland en 
Stellendam. Maar eerst moeten 
de kastanjes en eikels ontkiemen 
in een potje. Drie groepen 1 en 2 
van obs De Inktvis in Dirksland 
deden er alles aan om dit te 
laten gebeuren.

De kinderen – ongeveer zestig in totaal – 
gingen dinsdag op bezoek bij een van de 
volkstuinen aan de Philipshoofjesweg. Daar 
vulden ze een potje met aarde en deden 
er naar wens een kastanje of een eikel in. 
Labeltje erbij, potje neerzetten – en klaar. 
Althans, klaar voor dit moment. Volgend 

voorjaar volgt een tweede bezoek om te 
kijken hoe ver de boompjes al gegroeid 
zijn. Een jaar later kunnen de kinderen de 

boompjes verpotten. En daarna, ja, dan is 
het een kwestie van planten, als de gemeente 
of het waterschap het goed vindt. Voordat 

het uitje naar de volkstuin plaatsvond, 
waren de kinderen in de klas al bezig 
geweest met dit project.

Goed voor de natuur
Juf Cindy: “Bomen zijn belangrijk voor de 
duurzaamheid, terwijl we een tekort aan 
bomen hebben op Goeree-Overflakkee. 
Dus moeten we kinderen van kleins af aan 
bijbrengen om goed te zijn voor de natuur 
en ervoor zorgen dat er voldoende bomen 
zijn.” Het bomenplantproject is een initiatief 
van Dirkslander Peter Jelier. Voor volgend 
jaar heeft Jelier een subsidie aangevraagd 
bij de dorpsraad van Dirksland. Nu al 
kon hij rekenen op ondersteuning van 
Sandee Groen, die de bloempotten en 
potgrond sponsorde, Jan Vroegindeweij, 
die zijn volkstuin beschikbaar stelde, en 
volkstuinvereniging Klein Grondbezit, die 
ervoor zorgde dat alle kinderen dinsdag een 
mandarijn kregen én de verdere verzorging 
van de opgroeiende boompjes op zich 
neemt. Wie ook een boompje wil planten, 
kan contact opnemen met Peter Jelier: 
peterjelier@gmail.com. Kastanjes, eikels en 
tamme kastanjes zijn er genoeg.  
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 CSG Prins Maurits participeert in 
nieuwe christelijke opleidingsschool   

MIDDELHARNIS  – Vanaf cursusjaar 2023-2024 
start de Christelijke Opleidingsschool (COS). COS 
is een samenwerking tussen acht scholen voor 
christelijk voortgezet onderwijs, de CHE en Driestar 
hogeschool. Door hun krachten te bundelen, willen 
zij het lerarentekort in het christelijk voortgezet 
onderwijs terugdringen.

COS heeft als missie om startbekwame leraren op te leiden. 
Daarbij is gekozen voor opleiden met de VO-school als thuisbasis. 
Het ministerie van OCW heeft deze week subsidie toegekend 
aan COS. Deelnemende VO-scholen zijn: CSG De Lage Waard 
(Papendrecht), CSG Prins Maurits (Middelharnis), De Meerwaarde 
(Barneveld), Johannes Fontanus College (Barneveld), Ichthus College 
(Veenendaal), GSR (Rotterdam en Rijswijk), GSG Guido (Amersfoort 
en Arnhem) en Yuverta (Alphen a/d Rijn en Ottoland).
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