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EEN WOORD VOORAF
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan
jullie Vader in de hemel.
Math. 5:16
In deze schoolgids vindt u informatie over uitgangspunten, doelen, werkwijze en de organisatie van
ons onderwijs.
Verder bevat de schoolgids allerlei praktische gegevens.
In een goede en open sfeer wordt door de kinderen en de leerkrachten hard gewerkt; we weten ons
daarin afhankelijk van onze hemelse Vader en we vertrouwen op Hem alleen.
In ons onderwijs willen we onze identiteit tot uiting brengen in de manier waarop we lesgeven en in
ons pedagogisch klimaat.
We zijn er steeds op gericht om de goede kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren.
We hechten aan goede informatie naar ouders en verzorgenden. Op onze school doen we dat op de
volgende manieren:
●
Op onze website (www.gbsdeakker.nl) staat veel praktische informatie voor onze ouders
●
Om de week ontvangt u via de mail “Het Akkertje”. Een nieuwsbrief voor ouders.
●
Aan het begin van het jaar ontvangt u de schoolkalender, waarop o.a. belangrijke
schoolactiviteiten staan.
●
Aan het begin van het jaar wordt u samen met uw kind uitgenodigd door de leerkracht voor
het startgesprek. Tijdens dit gesprek maken we samen afspraken over hoe we elkaar op de hoogte
houden over de ontwikkeling van uw kind.
●
Twee keer per jaar ontvangt uw kind een rapport waarop de ontwikkelingen van uw kind
zichtbaar zijn.
Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen, dan zullen we u graag te woord
staan.
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Erik van Pijkeren,
Directeur

2
Versie 2017-2018

INHOUDSOPGAVE
Een woord vooraf

2

1. De school

5

1.1 De Akker stelt zich voor

5

1.2 GPO-WN

5

1.3.

8

De identiteitscommissie

1.4 Waar de school voor staat – missie en visie

2.

3.

8

1.5 Schoolklimaat

11

1.6 Omgaan met klachten

11

1.7 Vormgeving van het onderwijs

12

1.8 Zelfstandig werken

13

1.9 Het onderwijs in de onderbouw

14

1.10 Doorgaande lijn groep 2-3

14

1.11 Thematisch werken in de midden- en bovenbouw

15

1.12 Vakken

15

1.13 Huiswerkbeleid

21

1.14 Onderwijsvoorzieningen

23

De organisatie van het onderwijs

25

2.1 Signaleren

25

2.2 Zorgstructuur op De Akker

27

2.3 Passend Onderwijs

28

2.4 Hoogbegaafdheid – plusgroep

29

2.5 Specialisten op De Akker

30

2.6 Ondersteuning door externen

31

2.7 Communicatie met ouders

31

2.8 Ouders op school

31

2.9 Thuisbezoek

32

2.10 Contact met leerkrachten

32

2.11 Medezeggenschapsraad

32

2.12 Activiteitencommissie

33

2.13 Privacy en leerling-gegevens

33

Praktische zaken

34
3

Versie 2017-2018

4.

3.1 Aanspreekpunt en schoolleiding

34

3.2 Nieuw op school

34

3.3 Beleid overgang groep 8 naar het middelbaar onderwijs

37

3.4 Leerplicht en verzuimregeling

39

3.5 Ouderbijdrage

40

3.6 Schooltijden

41

3.7 Pleinregels

41

3.8 Tussen schoolse opvang (TSO)

42

3.9 Buitenschoolse opvang

43

3.10 Bijzonderheden in de school

43

3.11 Ontruimingsplan en oefeningen

48

3.12 Schoolverzekering voor leerlingen

48

Bijlage

49

4
Versie 2017-2018

1. DE SCHOOL
1.1 DE AKKER STELT ZICH VOOR
De naam van de school
De naam van de school De Akker duidt op het Bijbelse gegeven, dat wij en onze kinderen als Gods
kinderen ook Gods ‘akker’ zijn, die Hij tot bloei wil brengen. In deze symbolische akker wordt gezaaid
met onderwijs dat groeikracht ontleent aan Gods Woord. Graag willen we dat de kinderen God en de
bijbel leren kennen als de bron van hun leven. De leerkrachten mogen hieraan een bijdrage leveren,
die in het verlengde ligt van de opvoeding thuis. We willen de christelijke identiteit bij zoveel
mogelijk situaties tot uiting laten komen.
De situering van de school
De Akker is gelegen in de Muziekbuurt in Rijswijk. Het plein is toegankelijk voor de wijk en maakt een
ruime en gastvrije indruk. Om een goede relatie te onderhouden met de wijk’ doen we incidenteel
mee aan een wijkactiviteit.
De schoolgrootte
De school had op de teldatum - 1 oktober 2014 - 187 leerlingen. De school heeft een regionale
functie. De leerlingen komen uit de verschillende plaatsen in de regio: o.a. Delft, Den Haag,
Voorburg, ’s- Gravenzande, Monster, Naaldwijk, Rijswijk, Scheveningen en Wateringen.
Het team
Het team van De Akker bestaat uit 15 leerkrachten, enkele onderwijsassistentes, een administratief
medewerker en een conciërge. De school heeft een Interne Begeleider (IB-er) en een Remedial
Teacher (RT-er). Er is een aantal vaste invalkrachten.
De leerkrachten zijn voor de ouders het eerste aanspreekpunt. Voor de vragen rond de
schoolorganisatie kunt u terecht bij de teamleider. De directeur is eindverantwoordelijk voor de gang
van zaken op de school en bij hem kunt u terecht voor alle overige zaken.

1.2 GPO-WN
GPOWN (Gereformeerd Primair Onderwijs West Nederland)
Sinds januari 2007 maakt De Akker deel uit van de organisatie GPO-WN. De scholen die vallen onder
de vereniging van GPO-WN zijn gereformeerde scholen. Zij baseren zich op de gereformeerde leer,
zoals die is samengevat in de drie ‘Formulieren van Eenheid’. De organisatie bestaat uit 25 scholen en
staat onder leiding van de centrale directie. De locatiedirecteuren van de scholen hebben regelmatig
een directeurenoverleg, waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Een belangrijke taak van de
centrale directie is het ondersteunen en stimuleren van het ontwikkelen van een onderwijskundige
visie.
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Aanmeldings- en toelatingsbeleid
De vereniging GPO-WN heeft bewust gekozen voor de doelstelling: ‘Gereformeerd onderwijs te
bieden aan alle kinderen van ouders die vanuit een christelijke levensovertuiging bewust kiezen voor
gereformeerd onderwijs’.
Vanuit deze doelstelling gelden deze aandachtspunten voor het aanmeldingsbeleid:
1). Gereformeerd onderwijs
De keuze voor een school, die valt onder verantwoordelijkheid van de vereniging GPO-WN, is een
keuze voor gereformeerd onderwijs. Wat we hieronder verstaan is in de uitgangspunten van de
vereniging GPO-WN verwoord, die ook verderop in deze schoolgids zijn opgenomen. In alle uitingen
naar buiten zal de inhoud van het gereformeerde karakter helder worden verwoord. Ook in het
aanmeldingsgesprek zal dit accent op ‘gereformeerd onderwijs’ op een eenduidige wijze worden
toegelicht.
2). Christelijke levensovertuiging
We vragen van ouders dat ze de keuze voor onze school maken vanuit een christelijke
levensovertuiging. We verwachten van hen een christelijke levensstijl en actief kerklidmaatschap.
3). Bewust kiezen
Bewust kiezen betekent dat vanuit inhoud van het onderwijs en de eigen levensovertuiging voor het
gereformeerd onderwijs wordt gekozen. Het houdt ook in dat ouders accepteren, dat er vanuit de
gereformeerde leer onderwezen wordt en dat deze ook als juist wordt geleerd. Gereformeerd
onderwijs wordt als passend gezien bij de geloofsopvoeding die de kinderen thuis krijgen.
Centraal criterium voor aanmelding
Vanuit de doelstelling en de aandachtspunten wordt als centraal criterium voor aanmelding gesteld:
actieve instemming met de uitgangspunten van gereformeerd onderwijs.
Deze actieve instemming blijkt uit twee zaken:
a). Er is sprake van aansluiting tussen de uitgangspunten van het gereformeerd onderwijs op de
school en de christelijke levensovertuiging van de ouders. Concreet betekent dit, dat de ouders de
Bijbel en de Apostolische Geloofsbelijdenis als waarheidsgetrouw onderschrijven.
b). De ouders stemmen er op grond van hun eigen overtuiging mee in dat in het onderwijsproces op
school God en Zijn Woord, zoals samengevat in de drie ‘Formulieren van Eenheid’, een centrale
plaats krijgt.
Uitgangspunten van de vereniging GPO-WN
De kern van het christelijk geloof vatten we samen in vijf kernwoorden:
Christus alleen
In de Persoon en het werk van Jezus Christus, die in de Bijbel naar ons toekomt, vinden we alles wat
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voor ons heil nodig is.
De Schrift alleen
De Bijbel is het geopenbaarde Woord van God. Daarin openbaart God ons alles wat we nodig hebben
om behouden te worden. Voor heel ons leven zijn we aangewezen op de Heilige Schrift als norm voor
ons geloven en ons handelen.
Door genade alleen
Onze redding van de zonden is voor de volle honderd procent het werk van God door Christus. Hij
stierf voor onze zonden aan het kruis. We worden alleen door zijn genade behouden.
Door geloof alleen
Die genade wordt ons deel door het geloof: het geloof is de band die ons verbindt met Christus. Dit
geloof verdienen we niet, maar is een gave van de Geest, waardoor we Christus aannemen.
Alleen tot eer van God
Heel ons leven mag gericht zijn op het eren en verheerlijken van de heilige en heerlijke God, die we
kennen als de Drie-enige Vader, Zoon en Heilige Geest.
Als gereformeerde christenen willen we leven uit de volgende overtuiging;
1). God is de eerste in ons leven, Hij kiest eerst voor ons, voordat we voor Hem kiezen. Dit komt tot
uitdrukking in doop en belijdenis;
2). God is de Schepper van de wereld;
3). God is een sprekende God: zijn Woord staat centraal in ons leven;
4). Jezus Christus, Zoon van God vergadert zich een volk, daarom behoren we tot een kerkelijke
gemeenschap;
5). Jezus Christus is voor ons gestorven, maar Hij is ook weer opgestaan uit de dood. Het leven van
christenen wordt daarom gekenmerkt door aanvechting en vreugde, door strijd en overwinning, door
zwakheid en kracht, door zonde en vergeving, door gebrokenheid en hoop;
6). Jezus Christus zal terugkomen om alles nieuw te maken. We leven vanuit het besef van zijn
terugkomst op aarde.
Het bestuur, de directie en leerkrachten van de scholen voor GPOWN dragen deze overtuiging actief
uit in het onderwijsproces en in alle onderlinge contacten. Ook van ouders en leerlingen wordt
verwacht dat zij zich hierdoor laten leiden.
In de praktijk is dit vertaald in de missie van de vereniging GPOWN:
Geloof in ontwikkeling
Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van het kind. Daar geloven wij in. De inspiratie voor die
ontwikkeling vinden we in ons geloof in de Here God, met de Bijbel als richtingaanwijzer. We vinden
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het belangrijk dat de kinderen en de werknemers hun van God gekregen talenten en gaven
ontwikkelen. Dit doen we voor en met elkaar.

1.3.

DE IDENTITEITSCOMMISSIE

Er is een identiteitscommissie ingesteld op iedere school die valt onder GPO-WN.
De taken van deze commissie zijn o.a.:
1). Het voeren van aanmeldingsgesprekken en de verslaglegging hiervan;
2). Toetsing van aanmelding aan de centraal vastgelegde criteria;
3). Samen met de locatiedirecteur besluiten over toelating.
De commissie bestaat uit ongeveer zes personen, die afkomstig zijn uit de verschillende regio’s van
onze school. 75% van de leden van de commissie is afkomstig uit de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
(GKV) en de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) en de Nederlands Gereformeerde kerken (NGK).
In de praktijk betekent dit, dat alle nieuwe ouders bezoek krijgen van een of twee leden van deze
commissie. In het gesprek zal gesproken worden over de bovengenoemde grondslag en doel van
onze school.
Ondertekening
Uiteindelijk zal aan de ouders gevraagd worden om het volgende te ondertekenen:
1). We stemmen er van harte mee in, dat het onderwijs gebaseerd is op de uitgangspunten van de
vereniging GPOWN;
2). Wij aanvaarden de bijbel als Gods woord en onderschrijven de Apostolische Geloofsbelijdenis;
3). We vinden het gereformeerde onderwijs goed passen bij onze eigen (geloofs)opvoeding;
4). Vanuit onze eigen christelijke levensovertuiging willen we graag ondersteuning in de (geloofs-)
opvoeding van onze kinderen ook in de schoolse situatie. We vinden het belangrijk, dat de school
hierin samenwerkt met de ouders.
Op grond van het toelatingsgesprek wordt een beslissing genomen door de identiteitscommissie over
de toelating en worden de ouders/verzorgers hierover geïnformeerd.

1.4 WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT – MISSIE EN VISIE
Onze visie
Elk kind is een geschenk van God en elk mens is uniek. We willen de talenten ontwikkelen, die de
kinderen gekregen hebben op cognitief, creatief en op sociaal-emotioneel gebied. We willen
kinderen stimuleren in hun ontwikkeling, zodat de gaven en talenten die God in hen heeft gelegd tot
ontplooiing komen.
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Onze missie
Vanuit de christelijke identiteit werken we aan het vormgeven van inspirerend onderwijs. Ons doel is
kennis over te brengen en de unieke gaven en talenten van de kinderen te ontwikkelen. We willen
een leeromgeving creëren, waarin leerlingen worden uitgedaagd tot leren. We willen betekenisvolle
lessen geven, die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Onze identiteit
Het gereformeerde karakter van onze school komt vooral tot uitdrukking in de lessen Bijbelse
geschiedenis, in het aanleren van christelijke liederen en het met elkaar bidden en danken aan het
begin en einde van de dag. We aanvaarden de Bijbel als Gods Woord, de Bijbel is het richtsnoer voor
ons leven en handelen. Het liefhebben van God en van elkaar is daarbij ons uitgangspunt.
Elke maand besteden we met alle leerlingen aandacht aan een jaarlijks gekozen Bijbels thema. We
beginnen en besluiten het jaar met een gezamenlijke bijeenkomst van leerlingen, leerkrachten en
ouders. We besteden aandacht aan de christelijke feestdagen en eens per jaar is er een gezamenlijke
viering.
Niet alleen in de lessen, maar ook in de sfeer op school en in het pedagogische klimaat willen we
onze identiteit uitwerken. Dit doen we door met respect en liefde met de kinderen om te gaan. We
willen streven naar een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen.
Het onderwijs
In het onderwijs willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de unieke gaven die God aan kinderen heeft
gegeven. We besteden niet alleen aandacht aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook
de creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk. Het gaat ons om de totale
ontwikkeling van kinderen. Daarbij willen we kinderen leren zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
te nemen voor het eigen leerproces.
Handelingsgericht
Ons onderwijs is het beste te typeren als ‘handelingsgericht’. Dit is een systematische manier van
werken, waarbij de leerkracht het onderwijsaanbod zo goed mogelijk afstemt op de
onderwijsbehoefte van kinderen.
De centrale vraag is: Wat vraagt het kind van ons? Welke benadering, aanpak, ondersteuning en
instructie heeft het nodig? Daarbij zoeken we steeds naar een positieve aanpak, die kinderen
uitdaagt en stimuleert. Ook zal de leerkracht de hulp die de verschillende kinderen nodig hebben
zoveel mogelijk proberen te clusteren.
Groepsplannen
Een ander kenmerk van het handelingsgericht werken is het maken van groepsplannen. De
leerkracht deelt op basis van de toets- en observatiegegevens de klas in drie groepen in:
9
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-) de middengroep (de leerlingen die gemiddeld presteren):
-) de ondergroep (de leerlingen die onder het gemiddelde presteren);
-) de bovengroep (de leerlingen die bovengemiddeld presteren).
In het plan wordt verwoord welke doelen bereikt moeten worden en welke aanpak daarvoor nodig
is.
Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven, blijven we als school steeds in ontwikkeling.
In de afgelopen jaren hebben we vooral gewerkt aan:
1). Het opzetten van een aanpak van de meerbegaafde leerlingen door het verder verbeteren van het
onderwijsaanbod voor leerlingen die bovengemiddeld presteren. Dit vindt plaats in de plusgroep,
waarbij kinderen niet alleen uitgedaagd worden, maar er ook gewerkt wordt aan het ontwikkelen
van hun minder sterke competenties;
2) Het pedagogisch handelen van leerkrachten door middel van het traject Pedagogische Tact van het
NIVOZ.
3) Het invoeren van het adaptieve en dynamische onderwijssysteem Snappet om het reken- en
spellingsonderwijs te verrijken.
Speerpunten
Speerpunten voor het komende jaar zijn:
1) Voortgezet Technisch Lezen.
Vanaf cursusjaar 2017/2018 gaan we als school aan de slag met Voortgezet Technisch lezen. Dit doen
we in combinatie met leesbevordering en leesmotivatie. In het afgelopen cursusjaar hebben we een
onze schoolbibliotheek gesaneerd; de oude leesboeken zijn weggehaald en veel nieuwe leesboeken
zijn hiervoor in de plaats gekomen. Omdat we zien dat het leesniveau van onze leerlingpopulatie te
laag is en sterke lezers niet groeien of zelfs achteruitgaan, is het belangrijk dat we hier als school
aandacht aan besteden. Onder leiding van onze taalcoördinator maken we beleid voor Voortgezet
Technisch Lezen en wordt duidelijk wat er in de verschillende groepen aan instructies en activiteiten
plaats zal vinden, met een doorgaande lijn door de hele school.
2) Naar een andere organisatie van ons onderwijs.
In het schooljaar 2017 – 2018 gaan wij onderzoeken naar welke andere organisatievorm van
onderwijs wij willen gaan.
Omdat wij steeds meer kindgericht gaan werken, lopen we tegen onze grenzen aan binnen het
leerstofjaarklassensysteem. Wij willen graag ieder kind optimaal tot ontwikkeling en ontplooiing
laten komen. Daarvoor werkt ieder kind steeds meer aan zijn eigen doelen. Met moderne middelen
(zoals het werken op een tablet), kunnen we daar steeds beter aan tegemoet komen. We willen ons
hier verder in ontwikkelen, maar zien dat dit niet gaat lukken met de manier waarop we op dit
moment ons onderwijs organiseren. Daarom oriënteren we ons op manieren waarop dat wel gaat
lukken. Al veel scholen zijn ons daarin voorgegaan. We willen van hen leren. Aan het eind van
schooljaar 2017 – 2018 willen we helder hebben naar welke andere vorm van onderwijs wij willen
gaan en hoe het proces daar naar toe gaat verlopen.
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Vorming van het burgerschap
We zijn ons ervan bewust dat de school midden in de maatschappij staat. Dit willen we in de lessen
uitwerken door aandacht te besteden aan het feit dat we leven in een democratische samenleving.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat we zelf ook de maatschappij ingaan. Hiervoor organiseren we
af en toe een uitstapje of een excursie. We willen de kinderen leren dat zij al jong een bijdrage
kunnen leveren aan de wereld om hen heen.
Multiculturele samenleving
We leven in een multiculturele samenleving. Het is belangrijk dat de leerlingen al jong leren dat er
verschillen zijn tussen mensen in huidskleur, cultuur en meningen. Verdraagzaamheid en respect
voor mensen die er anders uitzien of een andere overtuiging hebben zijn belangrijke waarden, ook
op onze school. Binnen onze lessen besteden we hier aandacht aan.
Cultuureducatie en techniek
De klassen bezoeken enkele keren per jaar een cultureel evenement en in de lessen op school
besteden we aandacht aan cultuur. Gedeeltelijk wordt dit gesubsidieerd door de gemeente Rijswijk.
Jaarlijks krijgt onze school een gevarieerd kunstmenu aangeboden. Vanaf groep 2 worden lessen
techniek aangeboden door middel van praktische opdrachten.

1.5 SCHOOLKLIMAAT
Veilig schoolklimaat
De Akker maakt zich sterk voor een veilig klimaat op school. Dit betekent dat we op een positieve
manier met elkaar om willen gaan. Dit geldt voor leerlingen onderling, maar ook voor teamleden,
zowel ten opzichte van elkaar als van de leerlingen. Wanneer het mis gaat en er klachten zijn over
machtsmisbruik wordt daar direct aandacht aan gegeven. Hieronder kunt u lezen hoe dit gaat en wat
u kunt doen.

1.6 OMGAAN MET KLACHTEN
Gewone klachten
Onder ‘gewone klachten’ vallen bijvoorbeeld klachten over de gang van zaken in een groep, het
lesgeven, de algemene gang van zaken op school, contact tussen ouders en leerkrachten.
Voor deze ‘gewone klachten’ kunt u toegaan naar degene, die daarbij direct betrokken is. Dat kan de
leerkracht zijn of de locatiedirecteur. Als het probleem niet kan worden opgelost, is het mogelijk te
spreken met de bovenschools directeur.
Blijft de klacht dan nog onopgelost, dan is er de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de
‘Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs’. Deze commissie is ingesteld door Concent /
LVGS (Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen) en heeft een wettelijke status.
Ernstige klachten
Hierbij valt te denken aan problemen in de sfeer van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie,
discriminatie, agressie, geweld en pesten.
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Voor klachten over dit soort zaken kan de ‘vertrouwenspersoon’ of de ‘contactpersoon’ worden
ingeschakeld. Gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder
uw toestemming of die van uw kind.
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon - een extern aanspreekpunt voor klachten - hoort het verhaal, geeft advies,
bemiddelt en biedt ondersteuning bij een eventuele klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon kan
ook helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De naam en contactgegevens van de
huidige vertrouwenspersoon staan in de informatiegids, die jaarlijks wordt uitgegeven.
Intern contactpersoon
Voor ouders en kinderen is het soms lastig om de juiste weg te vinden. Daarom is op school een
intern contactpersoon aangesteld; iemand die bekend is. De contactpersoon luistert naar de klacht,
fungeert als wegwijzer en legt zo nodig contact met de vertrouwenspersoon. De contactpersoon gaat
1x per jaar alle groepen langs om met iedere groep op hun niveau te praten over ongewenst gedrag.
De naam en contactgegevens van de huidige contactpersoon staan in de informatiegids, die jaarlijks
wordt uitgegeven.
Klachtenregeling
De volledige klachtenregeling is - inclusief een schriftelijke toelichting - op school in te zien. Indien
gewenst kan de regeling ook bij de vertrouwenspersoon worden aangevraagd. Dat kan nodig zijn in
verband met de gevoeligheid van sommige zaken.

1.7 VORMGEVING VAN HET ONDERWIJS
Aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen
Op De Akker willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Voorwaarde
hiervoor is dat kinderen zelfstandig kunnen werken. Er wordt in de onderbouw met aspecten vanuit
het ‘ontwikkelingsgericht werken’ gewerkt. De bovenbouw werkt een aantal blokken per jaar
thematisch. Dit betekent dat de verschillende (zaak)vakken geïntegreerd worden aangeboden op de
middagen.
Creatieve en expressieve capaciteiten
We vinden het belangrijk om ook de creatieve en expressieve capaciteiten van de kinderen te
ontwikkelen. Daarom werken we op de vrijdagen regelmatig met een circuitmodel waarbij de
kinderen uit verschillende groepen door elkaar worden gemixt. Hierin zijn de vakken dans, drama,
muziek, tekenen en handvaardigheid verweven. We worden op deze middagen ondersteund door
ouders.
Actuele en moderne lesmethodes
Op De Akker wordt gewerkt met actuele en moderne lesmethodes, steeds vaker zijn dit (gedeeltelijk)
digitale methodes. Bij de invoering van lesmethodes wordt er gelet op de visie en didactiek van de
methode, de kwaliteit van de inhoud en ook de lay-out dient aantrekkelijk te zijn. Verderop in deze
schoolgids staan de lesmethodes vermeld die De Akker gebruikt. Op schoolniveau zijn afspraken
gemaakt over de hantering van de methodes en rapportage door de leerkrachten. Hierdoor ontstaat
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er een herkenbare werkwijze voor de leerlingen en dit komt de resultaten en het werkplezier ten
goede.

1.8 ZELFSTANDIG WERKEN
Zelfstandig werken is een voorwaarde
Om tegemoet te komen aan leerverschillen tussen leerlingen is zelfstandig werken een voorwaarde.
De instructietijd kan dan op effectieve wijze worden ingezet, waarbij de leerling op zijn eigen niveau
aan bod komt. Op bepaalde momenten mogen de leerlingen de leerkracht niet storen, zodat deze
gelegenheid heeft om extra aandacht te geven aan de leerlingen die dit nodig hebben. Kinderen
leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en hun eigen werk. Ze leren ook zelf hun
taken te plannen. Eerst met een planbord, later met taakkaarten.
Werkwijze
Groep 1 en 2:
Rode ketting, leren omgaan met uitgestelde aandacht.
De leerkracht draagt een rode ketting om aan te geven dat zij op dat moment niet voor leerlingen
aanspreekbaar is. In deze tijd doet de leerkracht een andere activiteit in een kleine kring.
Groep 3-8:

Verkeerslichtmethode:

Rood
Oranje
Groen

-) Zelf werken, overslaan wat je niet snapt;
-) Zelf werken, fluisterend overleggen met buurman / buurvrouw;
-) Zelf werken, fluisterend overleggen, vragen stellen aan leerkracht mag.

Instructie
In de klassikale instructie passen we de instructie aan op de behoefte van de leerlingen. Individuele
instructie of instructie aan kleine groepjes wordt zoveel mogelijk aan de instructietafel gegeven.
Eigen werk nakijken
Leerlingen kijken zoveel mogelijk het werk zelfstandig na. Belangrijk is dat kinderen leren reflecteren
op hun eigen werk en ook leren van hun eigen fouten.
Differentiatie
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met een onder- en bovengroep. Vanaf groep 3 wordt gewerkt in drie
niveaugroepen. Er is een boven-, midden- en ondergroep voor de vakken rekenen, taal, spelling en
lezen.
Middengroep - Voor de middengroep gelden de normale instructiemomenten als voldoende.
Bovengroep - De bovengroep kan na een korte instructie vaak al aan de slag.
Ondergroep - De ondergroep heeft verlengde instructie nodig.
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Wanneer de kinderen klaar zijn met de basistaken is er ruimte voor eigen taken. Dit kunnen
opdrachten zijn die passen bij het thema, of extra taken zoals Plustaak (uitdagend werk voor
rekenen, taal en lezen). Ook voor dit werk worden regelmatig instructiemomenten gecreëerd.

1.9 HET ONDERWIJS IN DE ONDERBOUW
Kern van het kleuterbeleid
In de kleuterbouw wordt thematisch gewerkt. Het onderwijs wordt opgebouwd rondom thema’s uit
de wereld om de kinderen heen. Vanuit een veilige leeromgeving en de natuurlijke nieuwsgierigheid
van het kind wordt het geprikkeld nieuwe dingen te leren. Uitgangspunt daarbij is de ‘echte wereld’.
Kinderen leren door spel en door nadoen. Daarom werken we vanuit thema’s waarin we de echte
wereld in de school halen.
Thema’s, vijf bouwstenen
Deze thema’s worden opgebouwd uit vijf bouwstenen: gesprek, lezen en schrijven, constructief en
beeldend bezig zijn, rekenen en wiskunde en tenslotte spelactiviteiten. Veel van deze activiteiten
vinden plaats in de hoeken. Bij de activiteit in de hoek kan een kind op eigen niveau bezig zijn met
het thema. Bij het werken in thema’s worden de kinderen gestimuleerd om mee te denken over wat
er allemaal nodig is voor een bepaalde hoek. De juffen vragen de kinderen vaak om hiervoor spullen
mee te nemen van huis.
In het nieuwsblad ’t Akkertje wordt geschreven over het thema waaraan gewerkt wordt. Het is fijn
als ook de ouders thuis meedenken en hun kind stimuleren om dingen mee te nemen die bij het
thema passen.
Werken aan doelen
Er wordt gewerkt aan de kerndoelen die de overheid heeft opgesteld voor het basisonderwijs. We
werken met de kleuters aan doelen op het gebied van taal, rekenen, sociale ontwikkeling,
wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie, (grove en fijne) motoriek, werkhouding en taakgerichtheid.
De doelen worden vanuit de thema’s aangeboden. We gebruiken hierbij het observatie- en
registratiesysteem ‘Kijk!’
Er wordt in hoeken gewerkt en daarnaast ook in ‘kleine kringen’. Een à twee keer per dag neemt de
juf een klein groepje kinderen apart. Daar krijgen ze instructie en kunnen ze het geleerde met elkaar
oefenen. Terwijl de leerkracht bezig is in de kleine kring, moeten de andere kinderen zelfstandig aan
het werk kunnen zijn. Een kleine kring duurt hooguit 15 minuten. De leerkracht draagt een rode
ketting, zo kunnen de kinderen zien dat ze even niet bij de juf mogen komen. We beginnen al vroeg
met het aanleren van zelfstandig werken. Dit is een proces dat we langzaam opbouwen.

1.10 DOORGAANDE LIJN GROEP 2-3
Het volgen van de kinderen
Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en in verschillende tempo’s. Wanneer is een
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kind toe aan groep 3, aan het leren lezen, schrijven en rekenen? We willen als school
tegemoetkomen aan de doorgaande ontwikkeling van het kind.
In de onderbouw wordt gewerkt met het observatie- en registratiesysteem ‘Kijk!’ Dit systeem kent 17
leerlijnen waarop uw kind wordt geobserveerd. Twee keer per jaar worden de behaalde mijlpalen
geregistreerd.
Bij alle kinderen zullen we met behulp van het thematisch onderwijs, zoveel mogelijk aanbieden
waar uw kind op dat moment aan toe is. De observatiegegevens uit ‘Kijk!’ vormen hierbij een
leidraad
Daarnaast wordt er in groep 2 rond januari en eventueel rond juni de Cito toets voor kleuters
afgenomen op het gebied van rekenen en taal. Zo krijgt de leerkracht nog meer zicht op de
ontwikkeling van uw kind.
Beslissing groep 2 of 3?
De overheid schrijft voor dat een kind gemiddeld 8 jaar basisonderwijs moet ontvangen, wat
neerkomt op een uiterste grens per 1 januari. Kinderen die jarig zijn tussen 1 oktober en 31
december worden in het bijzonder gevolgd om te bepalen of ze toe zijn aan de overgang naar groep
3. Zorgvuldigheid is hierbij belangrijk.
Is uw kind tussen 1 oktober en 31 december geboren? Dan is het de vraag hoelang uw kind in de
kleuterklas zit. Is dat bijna 3 jaar of minder dan 2 jaar? Om hierin een juiste keuze te maken, wordt
hier regelmatig met u over gesproken op de oudergesprekken. Aan de hand van alle observaties,
toetsen en registraties wordt in overleg met u als ouder, een besluit genomen over het vervolg van
de schoolloopbaan van uw kind. De definitieve beslissing wordt rond juni genomen.

1.11 THEMATISCH WERKEN IN DE MIDDEN- EN BOVENBOUW
In de midden- en bovenbouw werken we afwisselend thematisch en methodisch op het gebied van
wereldoriëntatie. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen en opdrachten proberen we
tegemoet te komen aan de verschillende manieren van leren tussen kinderen. De opdrachten
worden gemaakt naar aanleiding van de doelen die vanuit de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)
geformuleerd zijn.
Drie keer per jaar hebben we een schoolbreed thema. De verschillende bouwen bereiden dat thema
voor. Waar mogelijk wordt hier een uitje aan gekoppeld. De thema-coördinator stuurt het werken
met een thema aan. Zo mogelijk wordt er samengewerkt tussen kinderen, soms ook groep
doorbrekend.

1.12 VAKKEN
Bijbelonderwijs
Iedere dag wordt begonnen met Bijbelonderwijs. Door de hele school heen zijn tenminste drie
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vertellingen in de week. Ook vinden er vormende klassengesprekken plaats. De groepen werken met
de methode ‘Levend Water’. In de bovenbouw wordt gewerkt met weekthema’s. Hierin vinden
vertellingen, gesprekken en verwerkingen plaats. Af en toe zullen de kinderen een opdracht thuis
uitwerken. En vanaf groep 5 leren de kinderen regelmatig vragen en antwoorden over de
behandelde stof thuis. Ook leren ze een Bijbeltekst, het zogenaamde “memootje”. Zeven keer per
jaar vindt er een gezamenlijke viering plaats rond een jaarlijks gekozen thema. De vieringen worden
binnen de bouw georganiseerd (groep 1-4 en 5-8).
Lezen
Aanvankelijk lezen
Nadat in groep 1 en 2 spelenderwijs is kennisgemaakt met het lezen, wordt in groep 3 begonnen met
het structureel leren lezen. Hiervoor wordt de methode ‘De leessleutel’ gebruikt. Lezen, begrijpend
lezen, methodisch schrijven en spelling gaan hierbij samen op.
Voortgezet technisch lezen
Lezen is heel belangrijk voor kinderen. Zowel aan de techniek als aan de beleving wordt veel
aandacht besteed. Zo doen we als school mee aan de projecten van de bibliotheek Rijswijk. Ook
besteden we aandacht aan “lezen voor je plezier” door middel van het stillezen en boekpresentaties.
Een ander onderdeel van de methode ‘Leesparade’ is het voortgezet technisch lezen. Hierbij worden
moeilijke woorden/zinnen structureel geoefend met groepjes zwakke lezers. Wekelijks doen de
kinderen in groep 3 en 4 aan duo-lezen, dat wil zeggen het lezen in kleine groepjes, waarbij ze elkaar
helpen en corrigeren tijdens het lezen.
Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen maken we sinds seizoen 2012 gebruik van de zogenaamde ‘Bliksemmethode’.
Bliksem staat voor ‘Begrijpend Lees-Instructie Kan Strategisch en Motiverend’. Deze methode leert 9
leesstrategieën aan met behulp van zelfgekozen leesboeken. De leerkracht speelt hierbij een
belangrijke rol, door de strategieën aan te leren. Enkele strategieën zijn: “Dit zie ik voor me, woorden
leren uit een verhaal, maak een samenvatting in 3 zinnen”. De methode wordt vanaf groep 5
gebruikt. Voordeel is dat deze aanpak geïntegreerd wordt met het lezen van zaakvakteksten. In alle
groepen vanaf groep 4 wordt 1x in de week gewerkt met ‘Nieuwsbegrip’. Dit is een digitale methode,
waarbij aan de hand van actuele onderwerpen de strategieën voor begrijpend lezen worden ingezet.
Taal
We werken met de methode ‘Taalverhaal’. Hierin wordt de taal aangeboden aan de hand van een
doorlopende verhaallijn. ‘Taalverhaal’ heeft veel aandacht voor de woordenschat. Taalzwakke
kinderen werken met ‘maatschriften’. Dit zijn vereenvoudigde opdrachten, waarin de kinderen wat
de inhoud betreft gelijk opgaan met de rest van de klas. Voor de taalsterke kinderen zijn er extra
opdrachten.
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Spelling
Vanaf groep 4 wordt spelling aangeboden via de Snappet. Er wordt duidelijke, mondelinge instructie
gegeven door de leerkracht, aan de hand van pictogrammen en spellingregels. Hierna volgt de
inoefening op de Snappet. Daarnaast werken we vanaf groep 4 ook met de methode 'Taal in Blokjes'.
De werkvormen van Taal in Blokjes zijn multi-sensorieel en interactief: auditief, visueel en motorisch.
De klanken van de taal en het kunnen nadenken over taal zijn hierbij belangrijk.
In groep 3 zit spelling vanaf het 2e halfjaar geïntegreerd in de methode 'Veilig Leren Lezen' en zal het
vanaf cursusjaar 2017/2018 op een hernieuwde manier aandacht krijgen.
Werkwoordspelling heeft momenteel extra aandacht in de groepen 7 en 8, maar vanaf cursusjaar
2017/2018 zullen we hier in de groepen 4 t/m 8 beleid op maken; duidelijke afspraken, concrete
opdrachten en werkvormen en één lijn door de verschillende jaren heen. Dit wordt o.a. gedaan aan
de hand van de opdrachten van werkwoordspelling vanuit Snappet. Met als doel: goede resultaten
op het gebied van werkwoordspelling.
Schrijven
In de kleutergroepen is er spelenderwijs aandacht voor schrijven. In groep 2 wordt het schrijven van
de cijfers aangeboden om te voorkomen dat de kinderen zichzelf de cijfers verkeerd aanleren. ‘De
schrijfsleutel’ wordt gebruikt vanaf groep 3. In de jaren daarvoor ontwikkelen de leerlingen hun
motoriek, zodat zij in groep 3 in staat zijn om een potlood en pen op de juiste manier te kunnen
hanteren. Door het leren schrijven van een methodisch handschrift zijn de leerlingen in staat om
goed leesbare en nette teksten te schrijven.
In de loop van groep 4 gaan kinderen met een pen schrijven.
Vanaf groep 5 wordt naast het oefenen van het methodisch schrift ook aandacht besteed aan
creatief schrijven.
Voor pennen geldt dat wanneer deze door eigen toedoen stuk gaan of kwijt raken, ouders voor een
nieuwe pen moeten zorgen.
Engels
Engels geven we vanaf groep 1, omdat Engels steeds belangrijker wordt voor de wereld waarin we
leven. We doen dit met behulp van de methode “Take it easy”. Dit is een methode speciaal
ontwikkeld voor het digibord. Het is daardoor heel interactief, actueel en effectief. Er wordt gebruik
gemaakt van Native Speaking co-teachers. De stof biedt variatie, differentiatie en verdieping. Deze
methode zorgt voor een hoog instapniveau op het voortgezet onderwijs.
Rekenen / wiskunde
De kleutergroepen werken aan de hand van thema’s en leren hierbij diverse rekenkundige begrippen
kennen en hanteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Wiswijs’. In de groepen 3 t/m
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werken we met ‘Pluspunt 3’. Deze methode werkt zeer doelgericht. Per blok worden vier nieuwe
doelen aangeboden en vier andere doelen herhaald en getoetst. Per lesblok hangen er in de groepen
doelenposters, zodat de leerlingen kunnen zien wat ze aan het eind van elk blok moeten kennen en
kunnen. De lessen bestaat uit leerkrachtgebonden en zelfstandige lessen. De leerlingen maken de
opgaven op hun tablets, hierdoor krijgen zij direct feedback op de gemaakte sommen. Leerlingen die
meer leerstof aan kunnen, werken naast deze methode ook uit Plustaak en Kien, waarin ze extra
uitdaging vinden. Bij leerlingen die moeite hebben met rekenen wordt een enkele keer gekozen voor
een aparte leerlijn vanaf groep 6.
ICT
ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Ook op onze school neemt de computer een
belangrijke plaats in.
We zien ICT als didactisch hulpmiddel, informatiebron en communicatiemiddel. ICT kan worden
ingezet als hulpmiddel om kinderen op een andere manier dingen te leren. Ook kunnen kinderen zelf
informatie zoeken, die ze nodig hebben bij de opdrachten van het thematisch werken. Tot slot kan
ICT gebruikt worden bij de verwerking van de gegevens, bijvoorbeeld voor een presentatie of een
werkstuk.
Computers in klaslokaal
We hebben op school één computer per zeven leerlingen. In elke klas staan twee tot vier computers,
afhankelijk van de groepsgrootte.
Computereiland
Daarnaast hebben we een computereiland met acht computers. Hier kunnen de kinderen ook in
groepsverband aan bepaalde opdrachten werken.
Kleutergroepen
In de kleutergroepen is er elke week een ouder die met groepjes kinderen taal- en rekenspelletjes op
de computer doet. Op die manier leren de kinderen al op jonge leeftijd de computer te gebruiken.
Digibord
Alle groepen op De Akker zijn in het gelukkige bezit van een digibord. Deze digitale schoolborden
leveren weer hele nieuwe mogelijkheden om ICT in het onderwijs in te zetten. Zo kunnen er
gemakkelijk filmpjes en internetpagina’s aan de hele groep tegelijk worden vertoond. Ook zijn er met
deze borden allerlei mogelijkheden om op interactieve manier de lesstof aan te bieden.
Oriëntatie op jezelf en de wereld
De zaakvakken worden deels aangeboden vanuit de methodes en voor een ander deel in de vorm
van thema’s. Het gaat hier om de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Drie keer
per jaar wordt gewerkt met een schoolbreed thema. Een thema moet betekenis hebben voor de
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kinderen.
Werkwijze
Het thema wordt begonnen met een ´startactiviteit´. Hierbij worden de kinderen enthousiast
gemaakt voor het werken met het thema en wordt gekeken welke voorkennis aanwezig is. Daarna
wordt aan de kinderen zelf gevraagd wat ze allemaal nog zouden willen weten over het thema. Deze
onderzoeksvragen en de kerndoelen van de verschillende zaakvakken - passend bij het thema vormen het uitgangspunt voor de activiteiten gedurende de rest van de periode. Er wordt
toegewerkt naar een eindproduct: een tentoonstelling, een presentatie of iets dergelijke. Het
thematisch werken doet een groot beroep op de zelfstandigheid van de leerlingen. Ook wordt er
tijdens thema’s veel aandacht besteed aan de het ontwikkelen van verschillende vaardigheden als
samenwerken, presenteren en plannen.
Ondersteunende methode voor thematisch werken
Als ondersteunende methode voor het thematisch werken wordt gebruik gemaakt van
‘Topondernemers´. Om de verschillende vormen van intelligenties aan de kinderen aan te bieden
wordt in deze periode ook gewerkt met het model van Bloom. Deze methode gaat uit van
Meervoudige Intelligentie.
In de periode dat er niet in thema’s gewerkt wordt, werken we met onderstaande methodes.
Geschiedenis
In de groepen 5 t/m 8 willen we zoveel mogelijk vensters van de ‘Canon’ aan bod laten komen, zoals
de overheid dit van ons vraagt.
Sinds seizoen 2015-2016 werken we met de methode Wijzer! Hierbij wordt de geschiedenis aan de
hand van de 10 tijdvakken aangeboden, waarbij de Canonvensters ook aan bod komen. Deze
methode heeft sterke aandacht voor verhalen en de beleving, creatieve opdrachten en een hoog
niveau van verwerken en toepassen van de stof.
Aardrijkskunde
Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Geobas.
De onderbouwgroepen werken aan de hand van thema’s en ontdekken zo de wereld om hen heen.
Dit wordt ook wel wereldoriëntatie genoemd.
Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen aardrijkskundige informatie aangeboden en vanaf groep 5 wordt
dit uitgebreid met topografie. Er zijn zowel instructielessen als lessen waarbij de leerlingen zelf
diverse opdrachten moeten uitvoeren.
Natuur en techniek
De methode ‘Leefwereld’ wordt gebruikt door de groepen 4 t/m 8. Er is aandacht voor kennis en
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vormende aspecten. De onderwerpen variëren van het menselijk lichaam tot de werking van
elektriciteit. De vroegere vakken biologie en natuurkunde komen beide aan bod. Ook wordt er
milieueducatie en techniek aangeboden. ‘Leefwereld’ werkt vooral met praktische opdrachten en is
heel geschikt om thematisch in te zetten.
Verkeer
De verkeerslessen worden waar mogelijk geïntegreerd in de thema’s. In groep 3 wordt gebruik
gemaakt van de moderne methode ‘Rondje Verkeer’, terwijl de groepen 4 t/m 7 oefenen met de
verkeerskranten van 3VO.
In het voorjaar doet groep 7 mee aan het theoretisch en het praktische verkeersexamen.
Sociale ontwikkeling
Door de hele school heen is aandacht voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. We willen een klimaat waarin een kind
zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen wat betreft zijn
sociale talenten. Waar een kind ook leert op een positieve manier en
respectvol om te gaan met anderen en met de taken die op school
gedaan moeten worden. Naast incidentele aandacht en informele
momenten, besteden we wekelijks structureel aandacht aan de
sociale emotionele weerbaarheid van kinderen. We gebruiken hierbij
de methode van de Kanjertraining.
In de Kanjertraining wordt voor kinderen met behulp van
verschillende kleuren petten inzichtelijk gemaakt dat je verschillend
gedrag kunt laten zien en dat jouw gedrag ook invloed heeft op de
wereld om je heen. We werken aan een klassenklimaat waar we te
vertrouwen willen zijn en elkaar helpen.
Bevordering gezond gedrag
Dit vak valt onder natuuronderwijs. Bij dit vak houden we ons bezig met het gezond en veilig omgaan
met jezelf, met anderen en met Gods schepping.
Een aspect daarvan is seksualiteit. Ons uitgangspunt hierbij is: er is onderscheid tussen seksuele
voorlichting en seksuele vorming.
Bij seksuele voorlichting werken we sinds seizoen 2015-2016 met de methode “Wonderlijk gemaakt”.
Hierbij wordt elk leerjaar een stap gezet in de seksuele vorming en voorlichting, passend bij de
leeftijd van de kinderen. U als ouders wordt betrokken bij deze lessen, doordat we u vragen voordat
de lessen plaatsvinden over bepaalde onderwerpen met uw kind door te praten. De methode is een
christelijke methode waarbij het mooie van Gods schepping van de seksualiteit benadrukt wordt.
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Expressie
Tekenen, handvaardigheid en circuit
De leerkrachten bieden zoveel mogelijk verschillende technieken en aspecten van het werken met
verschillende materialen aan. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de methode ‘Hand- en
Tekenvaardig’. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van andere methodes.
Twee keer per jaar vindt er een circuit plaats waarin de kinderen in drie lessen een bepaalde
expressieve vaardigheid leren. Dit gebeurt vanaf groep 5. Hierin worden de leerlingen in groepen van
ongeveer tien kinderen verdeeld over leerkrachten en ouders. De activiteiten variëren van koken tot
dans en van papier-maché tot houtbewerking. Er wordt hierbij groeps-doorbrekend gewerkt.
In de bovenbouwgroepen is er ook aandacht voor kunstgeschiedenis.
Muziek
Naast het regelmatig zingen van Bijbelliederen worden er ook wekelijks muzieklessen gegeven
volgens de methode ‘Muziek Moet je Doen’. Hierin worden de kinderen wegwijs gemaakt in de
wereld van het geluid. Ze leren ook verschillende instrumenten onderscheiden en bespelen. Er
komen diverse muziekstijlen aan de orde.
Dans en drama
De onderdelen van expressie, dans en drama komen tweewekelijks aan bod. Hierin leren kinderen
zich uiten en leren ze ook verschillende vormen van expressie kennen. We gebruiken hiervoor de
methodes ‘Dans Moet je Doen’ en ‘Drama Moet je Doen’. Vanuit het Kunstmenu dat de gemeente
Rijswijk aanbiedt, wordt in groep 1 t/m 4 elk jaar een blok van vier lessen muzikale expressie
aangeboden.
Bewegingsonderwijs
Alle groepen hebben iedere week twee lessen bewegingsonderwijs in de grote gymzaal. De ene les
wordt er geoefend met toestellen. De andere les staat spel centraal. We leren dan het spelinzicht te
vergroten, rekening houden met medespelers, maar ook spierversterkende oefeningen,
conditievormen, lichaamsbeheersing en ook het kunnen samen werken bij spel. Zo doen we
regelmatig mee met grote sportevenementen en oefenen daarvoor.
Werkverzorging
We hechten er veel belang aan dat de leerlingen zorgvuldig omgaan met materialen. Zo mogen de
kinderen niet krassen of tekenen in hun schriften. Wanneer er bijvoorbeeld een voorgedrukt
werkschrift erg beklad of gescheurd is, wordt hiervoor een vergoeding gevraagd. Voor vrije
tekeningen hebben de leerlingen een tekenschrift, om zo het verbruik van losse papieren tegen te
gaan.

1.13 HUISWERKBELEID
Bij het naar school gaan hoort ook huiswerk. Naarmate de kinderen ouder worden, wordt huiswerk
een steeds belangrijker middel voor hen om zich leerstof eigen te maken. Bovendien is het goed dat
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kinderen leren toewerken naar het voortgezet onderwijs.
Doel:
1. Kinderen verwerken de lesstof en maken zich de stof die is aangeboden op school eigen.
2. Het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen.
3a. Groep 5 en 6 beginnen met het leren plannen aan de hand van een huiswerkblad per maand.
3b. Vanaf groep 7 is een agenda verplicht. Het leren plannen wordt voortgezet en uitgediept.
In groep 5 en 6 zullen de toetsen 2 weken van tevoren worden opgegeven,
In groep 7 en 8 maximaal 1 week van tevoren.
Algemene praktische uitwerking per vak:
Lied van de week:

Groep 3-4:
Groep 5-8:

2 keer per maand
1 keer per week

Levend Water

Groep 5-6:
Groep 7 :
Groep 8:

na 3 hoofdstukken een toets, 1 memootje
tweewekelijks 1 hoofdstuk met 1 memootje
wekelijks 1 hoofdstuk met 1 memootje

Rekenen

Groep 4:
Groep 5:

de tafel van 2,4,5 en 10
de tafel van 0 t/m 10
de deeltafels van 2 t/m 9
wanneer nodig: herhaling van de tafels.

Groep 6:
Spelling
Groep 4-6:
Groep 6:

wekelijks met het programma BLOON het woordpakket 2
keer oefenen
tweede helft jaar – 8: werkbladen voor werkwoordspelling

Lezen

Groep 3:

woordjes van het thema 1 x per 2 weken

Taal

Groep 7:
Groep 8:

1x per jaar een monoloog
2x per jaar monoloog

Engels

Groep 7 en 8:

3 keer per rapport toets, wekelijks huiswerkblad

Aardrijkskunde – topografie:
Groep 5:
Groep 6-8:
Aardrijkskunde – Geobas:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

2e helft van het jaar elke maand
9 topotoetsen verspreid over het jaar

1 keer per rapport (de overige toetsen worden op school
geleerd)
4 keer per jaar, 2 keer per rapport
idem
idem
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Geschiedenis

Groep 5-8:

5 toetsen per jaar

Groep 6

In deze groep maken de kinderen een werkstuk. Hiervoor
wordt voor een deel op school tijd voor ingeruimd, thuis
maakt de leerling het werkstuk af.

Werkstuk

In schema als volgt weergegeven:
Groep 3:
lied van de week, woordjes
Groep 4:
lied van de week, tafels, Bloon
Groep 5:
lied van de week, tafels, Bloon, topo, Geobas, geschiedenis, Levend Water
Groep 6:
lied van de week, tafels, Bloon, wwspelling, topo, Geobas, geschiedenis, Levend
Water
Groep 7 en 8: lied van de week, Bloon, wwspelling, topo, Geobas, geschiedenis, Levend Water,
monoloog, Engels
Individuele praktische uitwerking:
1. Kinderen kunnen op basis van een handelingsplan ook huiswerk krijgen.
2. Wanneer bij rekenen een bepaald onderdeel moeilijk is voor een kind kan deze in overleg met de
ouders hiervoor huiswerk krijgen. De instructie zoals die op school wordt gegeven moet dan wel
duidelijk zijn voor de ouders, en door de ouders gevolgd worden.
3. Bij hoge uitzondering krijgen kinderen die op school niet tot werken zijn gekomen, werk mee
naar huis Dat moet dan wel de volgende dag weer worden ingeleverd.
4. Het geheel van de opdrachten moet wel hanteerbaar blijven voor de leerlingen.
Ondersteunende hulpmiddelen:
1. De huiswerkmap - met in groep 5 en 6 voorin een huiswerkoverzicht. Deze wordt samen met de
kinderen ingevuld. In principe krijgen de kinderen in groep 5 een plastic map met elastiek van
school. Wanneer deze tussentijds stuk gaat, moet voor eigen rekening een nieuwe gekocht
worden (moet A4 formaat in passen). Aan het eind van het seizoen wordt gekeken of de map nog
een jaartje meekan, of dat de leerling voor het nieuwe seizoen een nieuwe map van school krijgt.
2. Een schooltas die ruim genoeg is om een A4 map in te vervoeren.
3. De agenda – deze is vanaf groep 7 verplicht. De agenda’s worden zelf aangeschaft.
4. Het Akkertje – hierin vindt u elke 2 weken het overzicht van het huiswerk voor de komende
periode.
Wat verwachten we van ouders?
We verwachten dat u meekijkt met uw kind. Dat u mee oefent, alvast kijkt of uw kind het kent. En
dat u ervoor zorgt dat uw kind de rust en de tijd heeft om het huiswerk te maken of leren. Van een
basisschoolleerling kan nog niet verwacht worden dat het plannen en uitvoeren van het huiswerk
vlekkeloos verloopt. Daarom wordt het huiswerk ook altijd in het Akkertje vermeld. Wanneer iets om
welke reden dan ook niet gelukt is, verwachten we dat u contact opneemt met de leerkracht.

1.14 ONDERWIJSVOORZIENINGEN
Het schoolgebouw bestaat uit acht leslokalen. Er zijn op school werkkamers aanwezig voor de
leerlingenbegeleiding. De remedial teaching en het interne begeleidingswerk worden hier
uitgevoerd. Ook is er een orthotheek. In deze ruimte bevinden zich methoden voor kinderen met
specifieke leerbehoeften.
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Er is een aantal laptops die flexibel ingezet kunnen worden door leerkrachten en leerlingen. In de
natuurkast op de gangen zijn de materialen te vinden die nodig zijn bij techniek en natuur.
Zowel boven als beneden bevindt zich nog een extra, wat kleiner lokaal. De ruimte boven wordt
ingezet voor de Plusgroep en als stilteruimte. Het lokaal beneden wordt regelmatig gebruikt als extra
klaslokaal of als ruimte waar kinderen zelfstandig of in groepjes kunnen werken. Ook staan hier de
computers voor de kleutergroepen.
Het documentatiecentrum heeft in school een eigen plek. Het bevindt zich op de bovenverdieping en
wordt gebruikt door de groepen 4 t/m 8. Tevens is daar een computereiland. Deze computers staan
via een netwerk in verbinding met de computers in de lokalen. Daarom kan er zowel in groepjes als
individueel met de computers gewerkt worden.
Voor het gebruik van computer, printer en kopieerapparaat zijn gebruiksregels vastgesteld.
De kinderen krijgen gymles in de gymzaal die aan het speelplein grenst.
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2.

DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

Ieder kind is uniek. In ons onderwijs willen wij hier recht aan doen. De ontwikkeling van het kind
staat centraal. Wij streven ernaar om naar de leerlingen te kijken op een manier waarbij we letten op
de ontwikkeling gedurende een bepaalde periode. Geregeld contact en overleg met ouders vinden
we daarbij belangrijk. Samen zoeken we het beste voor het kind.

2.1 SIGNALEREN
Elk kind heeft zorg nodig. Soms heeft een leerling meer aandacht nodig. Dat wordt dan meestal
gesignaleerd door de leerkracht. We volgen de leerlingen door observaties en toetsen. Sommige
toetsen worden aangereikt door de methodes die we gebruiken.
Over de normering en het vastleggen van de vorderingen zijn op schoolniveau afspraken gemaakt.
Deze dragen bij aan een betrouwbaar rapport. Het dagelijkse werk wordt voor een deel door de
leerlingen zelf gecorrigeerd. De resultaten worden ook regelmatig met de leerlingen besproken,
waardoor de leerlingen zelf een reëel beeld krijgen van eigen kunnen en inzicht krijgen in eigen
ontwikkeling.
Leerlingvolgsysteem (LVS)
Met de toetsen die bij de verschillende lesmethodes horen, worden de vorderingen getoetst. De
resultaten hiervan worden vastgelegd en bijgehouden door de leerkracht. Dit gebeurt in ons digitale
administratiesysteem Parnassys. Daarnaast wordt in de kleutergroepen gewerkt met het
observatiesysteem ‘Kijk’.
Verder volgen wij de leerlingen met behulp van landelijk genormeerde toetsen. Dit zijn de
zogenaamde Citotoetsen. Door deze toetsen kan er geconstateerd worden hoe het kind zich
ontwikkelt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden
digitaal bijgehouden.
Rekenen voor kleuters

groep 2

1 à 2 x per jaar

Taal voor kleuters

groep 2

1 à 2 x per jaar

Leestempo en leestechniek

groep 3 t/m 8

2 x per jaar

Drie Minuten Toets (lezen) + AVI

groep 3 t/m 8

Voor leerlingen
indien nodig

Begrijpend lezen

groep 4 en 5
6 t/m 8

2 x per jaar
1 x per jaar

Rekenen en Wiskunde

groep 3 t/m 8

2 x per jaar

Spelling

groep 3 t/m 8

2 x per jaar

Woordenschat

groep 3 t/m 8

2 x per jaar
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Het Cito leerlingvolgsysteem (LVS) gaat uit van de volgende niveau-indicaties:
A=4-5
goed tot zeer goed (de leerling beheerst de stof en staat erboven)
B=3–4
ruim voldoende tot goed (de leerling scoort beter dan de gemiddelde leerling)
C=2-3
matig tot voldoende (de leerling scoort minder dan de gemiddelde leerling)
D=1-2
zwak tot matig (de leerling heeft moeite met de stof)
E=0-1
zwak tot zeer zwak (de stof is te moeilijk voor de leerling).
Resultaten per groep. Toets afname juni 2017
3

4

5

6

7

Technisch lezen (Leestempo)

3,4

2,5

4,1

3,8

4,1

Spelling

1,7

3,0

2,2

4,2

4,6

Begrijpen lezen

3,0

4,2

Rekenen en wiskunde

3,4

4,4

3.3

4,3

3,9

8

Cito entreetoets
In groep 7 wordt in april/mei de entreetoets van het Cito afgenomen; deze toets geeft de
vorderingen van het kind weer en geeft dus aan waar het staat ten opzichte van het landelijk
gemiddelde. Het wordt ook gebruikt als middel om na te gaan op welke onderdelen de leerling in de
laatste schooljaren intensief begeleid zal moeten worden om te zorgen voor een goede aansluiting
bij het voortgezet onderwijs. Ook worden deze toetsen gebruikt als hulpmiddel om een groepsplan
te maken voor onderdelen die bij de groep als geheel nog extra aandacht nodig hebben.
Cito eindonderzoek
In groep 8 wordt het Cito eindonderzoek gedaan. De ontwikkeling van het kind gedurende zijn
schoolperiode bepaalt, samen met de uitslag van de entreetoets en de uitslag van het
eindonderzoek, het advies dat wordt afgegeven voor het vervolgonderwijs. Dit gebeurt in overleg
met de ouders/verzorgers. De (voorbereidende) gesprekken hierover vinden omstreeks november
plaats.
Resultaten CITO eindonderzoek (correctie LG)
2015 535,4
2016 536,1
2017 536,0
Scores boven landelijk gemiddelde.
Leerling-dossier
Van elke leerling wordt een dossier bijgehouden. In dit dossier worden bewaard:
a). observatiegegevens van ‘Kijk;
b). toets resultaten van het Cito;
c). rapporten;
d). verslagen van leerling-besprekingen;
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e). handelingsplannen;
f). onderzoeksrapporten;
g). verslagen startgesprekken en oudergesprekken
Het dossier wordt bijgehouden door de groepsleerkracht en de Intern Begeleider. Ouders kunnen op
aanvraag het dossier van hun kind inzien.
Leerling-bespreking
Regelmatig wordt de ontwikkeling van de leerlingen besproken. Dit gebeurt op verschillende
manieren en momenten.
1). Groepsbespreking
Een groepsbespreking vindt vier keer per jaar plaats. Dit gebeurt twee keer per jaar met alle
leerkrachten. We analyseren de gemaakte CITO toetsen en bekijken of ons onderwijs nog toereikend
is en of er aanpassingen moeten worden gedaan. Daarnaast is er twee keer per jaar een bespreking
van de IB-er met de groepsleerkracht. In deze besprekingen is aandacht voor zowel de cognitieve als
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
2). Zorgteambespreking
Voor meer complexe hulpvragen kan de groepsleerkracht in bepaalde gevallen een gesprek met het
zorgteam aanvragen. Hierin zitten de directeur, Intern Begeleider en Remedial Teacher. In sommige
gevallen wordt een externe deskundige uitgenodigd aanwezig te zijn.

2.2 ZORGSTRUCTUUR OP DE AKKER
Op De Akker werken we handelingsgericht, dat betekent dat de groepsleerkracht de spil van de klas
is. Hij/zij geeft de lessen, volgt de ontwikkeling van kinderen en weet als beste wat de kinderen nodig
hebben. De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt dan ook primair bij de groepsleerkracht. Ook de
communicatie over de zorg verloopt altijd via de groepsleerkracht. Voor vragen over de reguliere
zorg moet u in eerste instantie bij de groepsleerkracht zijn.
Binnen onze school kennen we verschillende taken en functies die leerkrachten ondersteunen in het
bieden van de juiste zorg.
1. De Intern Begeleider; degene die de leerlingenzorg coördineert en leerkrachten
ondersteunt bij het organiseren van de zorg. We hebben daarnaast het Zorgteam ingericht,
waarin de twee IB’ers en de directeur zitten. De leerkrachten kunnen hier hun ondersteuningsvragen
neerleggen, die we op vast momenten met elkaar bespreken.
2. De Remedial Teacher; biedt hulp aan die kinderen die niet voldoende hebben aan de extra zorg en
aandacht die al in de klas is geboden. Dat kan op allerlei gebied zijn.
3. Onderwijsassistenten; bieden in de klas of op een andere plaats buiten de groep instructie aan een
individuele leerling of een groepje kinderen. Dit zijn meestal activiteiten op het gebied van taal,
rekenen of op sociaal emotioneel gebied. Soms is deze hulp gekoppeld aan een leerling met een
extra ondersteuningsarrangement.
4. Plusgroep; voor de meer begaafde leerlingen hebben we de Plusgroep, waar een gespecialiseerde
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leerkracht kinderen stimuleert zich verder te ontwikkelen.

2.3 PASSEND ONDERWIJS
Passend Onderwijs is de uitwerking van de wet die op 1 augustus 2014 van kracht is en bepaalt dat
scholen (formeel de schoolbesturen) ervoor verantwoordelijk zijn dat elke leerling die bij hen op
school zit of wordt aangemeld, een passende onderwijsplek krijgt. Dat kan op de eigen school zijn of
op een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband.
Een samenwerkingsverband is een organisatie die de samenwerking tussen alle basisscholen, scholen
voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs binnen een bepaald gebied
organiseert. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair
Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Het gebied omvat heel Den Haag, Leidschendam–Voorburg en
Rijswijk.
De school /schooldirecteur is (eind-) verantwoordelijk voor de leerling zorg. De directeur wordt bij
het vervullen van de zorgplicht ondersteund door de intern begeleider van de school, een adviseur
van SPPOH en een schoolmaatschappelijk werker die, indien nodig, korte lijnen heeft met de
jeugdhulpverlening. Eén keer in de zes weken is er een overleg tussen deze partijen.
Normaal gesproken ontvangt een leerling de basisondersteuning op onze school. Basisondersteuning
is de ondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband minimaal kan bieden. Ongeveer 1
op de 20 leerlingen in ons samenwerkingsverband heeft niet genoeg aan basisondersteuning en is
aangewezen op een vorm van extra ondersteuning. Vaak kan die extra ondersteuning gegeven
worden op de school waar de leerling zit of wordt aangemeld. De school bepaalt in overleg met de
ouders hoe die ondersteuning het beste kan worden gegeven en vraagt daarvoor extra middelen aan
bij SPPOH.
Soms is het niet haalbaar om de extra ondersteuning op de eigen school te organiseren en wordt er
voor de leerling een lesplaats in het speciaal (basis-) onderwijs of op een ander basisschool
georganiseerd.
Omdat extra ondersteuning op basis van de ondersteuningsbehoefte van de betreffende leerlingen
uniek is, en elke aanvraag daarom anders zal zijn, spreken we voortaan van een “arrangement”. We
arrangeren als het ware iets dat speciaal voor dit specifieke kind nodig is.
SPPOH heeft de samenwerking van de scholen georganiseerd in tien kleinere werkgebieden: acht
stadsdelen en de gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Binnen die werkgebieden werken
de scholen onderling samen en vindt nauwe samenwerking met de Centra voor Jeugd en Gezin
plaats. In elk werkgebied is een school voor speciaal basisonderwijs.
SPPOH probeert extra ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de leerlingen te
organiseren.
Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel beschrijft de school welke extra
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ondersteuning de school wel en niet kan bieden. U kunt een samenvatting van dit profiel inzien.
Tot slot:
Voor meer en uitgebreide informatie over Passend Onderwijs verwijzen wij u naar de volgende
websites:
www.sppoh.nl
www.passendonderwijs.nl
www.steunpuntpassendonderwijs.nl

2.4 HOOGBEGAAFDHEID – PLUSGROEP
Sommige kinderen hebben extra zorg nodig omdat ze een leerbeperking hebben. Andere kinderen
hebben extra zorg nodig omdat ze heel gemakkelijk leren omdat ze meer- of hoogbegaafd zijn. Dat
wil zeggen dat deze leerlingen langere tijd A-scores halen op de Cito-toetsen, creativiteit tonen in
hun leren of grote interesse hebben in de wereld om hen heen.
Signaleren van een voorsprong in ontwikkeling
Deze kinderen proberen we al zo vroeg mogelijk op te sporen, omdat anders de kans groot is dat ze
zich aanpassen aan hun omgeving. In het aanmeldingsgesprek met de ouders wordt aandacht
besteed aan de ontwikkeling van het kind.
We proberen leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong al vroeg te signaleren door bij elk kind een
standaardobservatie af te nemen. Ook wordt in de herfst in alle groepen een QuickScan afgenomen.
Wanneer er een vermoeden bestaat van hoogbegaafdheid, kan het nodig zijn dit verder
onderzoeken.
Besluiten tot een vervolgtraject
Na onderzoek besluiten we tot een vervolgtraject. Indien het van belang is kunnen we de leerling
doortoetsen.
In sommige gevallen kan het kind vervroegd doorstromen naar een volgende groep. Bij de
besluitvorming hiervan zijn leerkrachten, IB’-er, hoogbegaafdheidcoördinator, ouders en de directie
betrokken.
Op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen passen we de leerstof aan het niveau van het kind.
We maken de leerstof heel compact en we geven verrijkings- en verdiepingsmateriaal.
Plusgroep
Een aantal kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben naast het programma in de klas krijgen op
dinsdag les in de zogenaamde plusgroep. De plusgroep staat onder leiding van een gespecialiseerde
leerkracht. Er wordt gewerkt vanuit de Doelen en Vaardigheden Lijst (DVL).
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Samen met de kinderen, ouders en de leerkracht wordt een contract gemaakt, waarin de doelen en
vaardigheden staan waaraan het kind in de plusgroep en evt. ook in de klas aan gaat werken. De
thema’s van de DVL zijn ‘Leren leren’, ‘Leren denken’ en ‘Leren leven’. Projecten over Van Gogh,
poëzie, Leonardo da Vinci etc. zijn middelen om deze doelen en vaardigheden te helpen ontwikkelen.
Ook staan in het leercontract afspraken over de te verwachten inzet en werkhouding. De kinderen
‘leren leren’. In de plusgroep wordt gewerkt met een portfolio.

2.5 SPECIALISTEN OP DE AKKER
De Intern Begeleider (IB-er)
De IB-er is de coördinator van de leerlingenbegeleiding. Tot één van de kerntaken van de IBer behoort de aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de leerlingen. De IB-er
helpt en ondersteunt de leerkrachten op het gebied van de leerlingenbegeleiding. Gesprekken met
leerkrachten en ouders met betrekking tot de leerlingenbegeleiding is een belangrijke taak van de IBer. De IB-er draagt zorg voor de organisatie van de zorg en de leerling dossiers.
De Remedial Teacher (RT-er)
De RT-er heeft de taak om de leerlingen te begeleiden bij leer- en/of gedragsproblemen. Dit houdt in
dat een aantal leerlingen individueel of in kleine groepjes ondersteund wordt op het onderdeel waar
ze moeite mee hebben. Ook helpt de RT-er de leerkrachten bij het extra begeleiden van de leerlingen
in de klas.
Reken coördinator
De rekencoördinator houdt de schoolbrede resultaten bij en zal waar nodig interventies plegen
wanneer blijkt dat de resultaten onder de maat zijn. Daarnaast kan aan deze specialist gevraagd
worden mee te denken bij individuele leerlingen die vastlopen op rekengebied.
Taalcoördinator
Op onze school is Mirjan den Hartog de taalcoördinator. Zij heeft hiervoor een eenjarige opleiding
gevolgd en een taalbeleidsplan geschreven voor de school. De taalcoördinator is de centrale persoon
bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van het taalonderwijs. Samen
met de leerkrachten en in overleg met de directie worden stapsgewijs verbeteringen ingevoerd, die
ertoe leiden dat het taalonderwijs bij ons op school meer interactief en adaptief wordt, de resultaten
op het gebied van taalonderwijs vooruitgaan, de mondelinge en schriftelijke productieve
taalvaardigheid van onze leerlingen verbetert.
Specialist meer- en hoogbegaafdheid
De specialist meer- en hoogbegaafdheid ondersteunt de groepsleerkrachten wanneer er aandacht
nodig blijkt voor leerlingen die dit betreffen. Daarnaast denkt de specialist mee in het curriculum van
deze leerlingen.
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Gedragsspecialist
Binnen de school is een gedragsspecialist aanwezig. Wanneer een leerkracht vragen heeft rondom
het gedrag in de groep of van individuele leerlingen kan de gedragsspecialist, naast de Intern
Begeleider, hulp bieden.

2.6 ONDERSTEUNING DOOR EXTERNEN
GGD - De schoolarts
Om een completer beeld van een bepaald kind te krijgen, kan de school de schoolarts verzoeken het
kind apart te onderzoeken. Hiervoor is toestemming van de ouders / verzorgers vereist. Daarnaast
worden alle leerlingen in groep 2 en groep 7 onderzocht op groei en ontwikkeling. Ook kunt u zelf
contact opnemen met de schoolarts van de GGD-Rijswijk. Verwijzingen naar andere specialisten
vinden alleen in overleg met u plaats en, indien nodig, in overleg met de schoolleiding en/of het kind
in kwestie. Bepalend hierbij is de keuze van de ouders. De kinderen zullen niet aan de zorg van de
ouders onttrokken worden.
GGD - De logopedist
De logopedist kan worden ingeschakeld bij problemen op het gebied van taal, spraak, mondgedrag,
stem en gehoor. Alle leerlingen worden hiervoor gescreend rond de leeftijd van 5 jaar en 6 maanden.
Schoolmaatschappelijk werk
Als leerlingen moeiten hebben op het sociale vlak, bijvoorbeeld faalangstig zijn of moeite hebben in
de omgang met andere leerlingen, kan schoolmaatschappelijk werk worden ingezet. De
schoolmaatschappelijk werker komt elke week een middag op school en voert dan gesprekjes met
leerlingen die zijn aangemeld. Ook voor ouders is er deze mogelijkheid. Aanmelding loopt via het
zorgteam.
SPPOH
Zie hoofdstuk 2 paragraaf 3.

2.7 COMMUNICATIE MET OUDERS
We hechten als team van De Akker veel waarde aan een goed contact met de ouders over de
vorderingen en het welbevinden van de kinderen.
Bij gescheiden ouders vindt de informatievoorziening naar beide ouders op dezelfde manier plaats.
Gesprekken worden in overleg wel of niet samen gevoerd. Wanneer de voogdijregeling daar reden
voor geeft, wordt het contact met één van beide ouders gevoerd.

2.8 OUDERS OP SCHOOL
Startgesprek en gespreksarrangement
In september hebben we een gesprek met elke ouder, waarbij u als ouders kunt aangeven welke
onderwijsbehoeften uw kind heeft. Vanaf groep 5 worden ook de kinderen zelf bij dit startgesprek
verwacht, tenslotte gaat het om hen. Tijdens dit gesprek spreken leerkracht en ouder samen af welke
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behoefte er is aan informatievoorziening over de resultaten van de leerling. We noemen dit een
gespreksarrangement. In het gespreksarrangement wordt afgesproken hoe vaak en op welke manier
leerkracht en ouders gedurende het schooljaar contact onderhouden over de ontwikkeling van het
kind.
Bij startende kleuters, die tijdens het schooljaar instromen, wordt na een wenperiode van ongeveer
zes weken een startgesprek gepland. De leerkracht kan dan delen hoe de start op school verlopen is
en ook ouders kunnen hun bevindingen over de startperiode delen. Tijdens dit gesprek wordt ook
het gespreksarrangement voor de rest van het cursusjaar afgesproken.
Gespreksverslagen
Bij elk oudergesprek maakt de leerkracht een gespreksverslag en zorgt dat dit binnen twee weken na
het gesprek gedeeld wordt met ouders en evt. andere gesprekspartners. Ouders kunnen dan nog opof aanmerkingen toevoegen, waarna het verslag in het dossier van het kind wordt opgenomen.
Ouders hebben via het ouderportaal inzicht in dit dossier.
Rapporten
In januari en juni krijgen de leerlingen van groep 1 tot en met 8 een uitgebreid rapport en de
uitslagen van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. De ouders van starters (kleuters die net op
school zijn) krijgen nog geen rapport, maar kunnen wel op school komen voor een gesprek, wanneer
zij dat op prijs stellen.
Groepsinformatieavond
Aan het begin van het cursusjaar is er een groepsinformatieavond. Op deze avond kunnen ouders
van de groep met elkaar kennismaken en is het mogelijk in de klassen te kijken en de methoden in te
zien. De leerkracht kan dan ook meer vertellen over welke leerstof er dit seizoen globaal wordt
aangeboden, weetjes, afspraken, huiswerk, etc.

2.9 THUISBEZOEK
De gesprekken over leerlingen vinden doorgaans op school plaats. In uitzonderlijke situaties kan
afgesproken worden dat de leerkracht de ouders thuis bezoekt.

2.10 CONTACT MET LEERKRACHTEN
Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kan dat vaak even direct na schooltijd. Alle leerkrachten zijn
tussen 15:05-15:20 in de hal of op het plein aanwezig, zodat u hen kunt aanspreken. Voor schooltijd
is dit niet mogelijk, omdat we graag op tijd willen beginnen. Als een gesprek meer tijd vraagt, kan een
afspraak worden gemaakt. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact zoeken, het liefst ’s middags na
schooltijd. Het is ook mogelijk om per mail contact met de leerkracht te hebben. Hun mailadres is
altijd voorletter.achternaam@gpown.nl.

2.11 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
De Akker heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit twee ouders en twee
personeelsleden en is spreekbuis van ouders en personeel. De MR heeft medezeggenschap over
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zaken die de school, personeel en de ouders aangaan.
Instemmingsrecht
De MR heeft instemmingbevoegdheid in sommige zaken, bijv. over de hoogte van de ouderbijdrage,
de tussen schoolse opvang en het vaststellen van de schoolgids.
Adviesrecht
In andere gevallen heeft de MR een adviserende rol, bijv. bij het vaststellen van de formatie en het
vakantierooster.
De MR heeft ook overleg met de medezeggenschapsraden van andere scholen binnen de regio
GPO-WN. Dit gebeurt binnen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

2.12 ACTIVITEITENCOMMISSIE
De Akker kent een actieve Activiteitencommissie (AC). Deze commissie bestaat uit een aantal
betrokken ouders, die meehelpen bij diverse activiteiten die door de school worden georganiseerd.
Activiteiten
Activiteiten die door de AC ter hand worden genomen zijn bijvoorbeeld:
a). hulp bij vieringen;
b). het sinterklaasfeest;
c). het kerstontbijt;
d). de jaarlijkse zangavond;
e). organisatie van schoolreisjes;
f). allerlei praktische hulp in en rond de school;
g). avondvierdaagse.
Als school zijn we heel blij met deze extra hulp van ouders. We willen graag met ouders
samenwerken aan een actieve school.

2.13 PRIVACY EN LEERLING-GEGEVENS
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement (te
vinden op www.gpown.nl) is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de
rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van
onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij
van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend
personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerling-gegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. Dit
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programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de vereniging
die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die
inlogt.
Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.
De leverancier mag de leerling-gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een
lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.
Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan
zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke
grond bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen
uitwisselen.
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale
media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt
dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar
weinig invloed op. Wij vragen aan ouders om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en
video’s op internet en dit vooraf met ons af te stemmen.

3. PRAKTISCHE ZAKEN
3.1 AANSPREEKPUNT EN SCHOOLLEIDING
Voor zaken die uw kind betreffen, is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.
Voor algemene zaken kunt u terecht bij de teamleider of de directeur. In ’t Akkertje kunt u lezen op
welke dagen de directeur op De Akker aanwezig is.

3.2 NIEUW OP SCHOOL
Aanmelden
Wanneer u uw kind voor De Akker wilt inschrijven, neemt u contact op met de school. Dit kan via de
mail: gbsdeakker@gpown.nl en ook telefonisch. Bent u ervan overtuigd dat u uw kind bij De Akker
wilt inschrijven? Dan is het voor ons erg fijn als u uw kind op tijd inschrijft. Het liefste als uw kind 2
jaar oud is.
Kennismakingsgesprek
Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de directeur. U kunt dan ook een kijkje nemen in de
school.
Afspraak met de identiteitscommissie
Daarna wordt er met u een afspraak gemaakt door de identiteitscommissie. Een of twee leden
komen bij u thuis op bezoek voor een gesprek. Zij vertellen u meer over de identiteit van de school,
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wat onze uitgangspunten zijn en waar de school voor staat. Zij willen ook graag met u in gesprek over
de verwachtingen die u als ouder hebt van de school. We vinden het belangrijk dat u als ouder
instemt met onze uitgangspunten, zodat school en ouders vanuit dezelfde christelijke overtuiging
werken.
Besluit over toelating
Na deze gesprekken wordt het besluit genomen of uw kind als leerling wordt toegelaten op
De Akker. U ontvangt schriftelijk een bevestiging en de papieren om uw kind in te schrijven.
Anamneseformulier
Als uw kind daadwerkelijk ingeschreven staat, krijgt u enkele informatie thuisgestuurd. Ook krijgt u
via de post een anamneseformulier. U kunt deze invullen en terugsturen naar school, of de
eerstvolgende keer meenemen naar school.
Nieuwe kleuters
Nieuwe kleuters mogen op de maandag die volgt op hun verjaardag op school starten. Soms komt dit
niet goed uit. In overleg met u kunnen we hierover andere afspraken maken. In de weken voordat
uw kind jarig is mag hij/zij twee ochtenden komen wennen. De eerste ochtend mag u als ouder
daarbij aanwezig zijn, totdat de groep in de kring gaat beginnen. De leerkracht nodigt u - meestal
telefonisch - uit voor de wenochtenden. Het kan zijn dat in verband met de grootte van de groep we
in de laatste weken voor de zomervakantie geen nieuwe leerlingen meer laten instromen. Zij zijn
welkom na de zomervakantie.
Praktische zaken kleuters
De deur van het kleuterlokaal gaat om 8.30 uur open. U mag uw kind de kleuterklas inbrengen. De
lesmorgen begint dan om 8.45 uur. Wij verzoeken u om uiterlijk 8.45 uur de klas weer te verlaten,
zodat de leerkracht op tijd kan beginnen met de les.
1). Fruitpauze
Rond 10.00 uur hebben de kleuters fruitpauze; geeft u ze alstublieft niet teveel mee, en schilt u
bijvoorbeeld de sinaasappel alvast thuis! Het is fijn als u op de pakjes/ bakjes/bekers de naam van uw
kind schrijft.
2). Gymnastiek
De kleuters hebben 2 keer per week gymnastiek. Wilt u zo vriendelijk zijn om te zorgen voor een
dichte gymtas? De kleuters hoeven alleen gymschoenen aan en geen gymkleding. Wilt u alle
schoenen voorzien van naam?
3). Portfolio map
De kinderen krijgen van school een portfolio map, u hoeft dus geen plakboek aan te schaffen.
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4). Verjaardagen
De kleuters mogen een tekening maken voor jarige vaders en moeders, opa`s en oma`s. Wilt u wel
even een briefje meegeven?
Wordt uw kind een jaar ouder? Bespreek of mail dan even met de leerkracht wanneer uw kind
zijn/haar verjaardag viert in de klas. Kinderen die net op school komen en vier jaar worden, vieren
hun verjaardag niet op school.
5). Vragen?
Wanneer u iets wilt vragen kan dat altijd, het liefst na schooltijd.
Eten met kleuters
Omdat een groot aantal vaders en moeders voor het eerst komen eten bij de kleuters, willen we
graag de gang van zaken voor u op een rijtje zetten.
De eetregels
1). De leerkracht begint de maaltijd met gebed om 12.15 uur. We zingen bijv.” Het Onze Vader”. Na
het gebed neemt de eetouder de klas over. Het is prettig als de eetouder 12.15 uur aanwezig is;
2). De kinderen gaan stil eten en zitten op hun eigen stoel;
3). De leerkracht mag eventueel iets aan de groep voorlezen;
4). De kinderen die klaar zijn stoppen alles in hun tas en doen hun tas in het krat;
5). Om 12.30 uur mogen de kleuters die klaar zijn met eten naar buiten. Er is dan ook een pleinouder
buiten;
6). Alle kinderen die nog niet klaar zijn met eten, mogen door blijven eten tot 12.40 uur. Om 12.40
gaan alle kleuters en eetouders naar buiten;
7). Eetouders kunnen de tafels afnemen met een hygiënisch doekje en eventueel de gezichten van de
leerlingen afvegen met een snoetenpoetser en de vloer even vegen.
De pleinregels
1). In overleg met de leerkracht mag de schuur open. Het is dan de bedoeling dat er een aantal
dingen uit de schuur gepakt mogen worden. Daarna gaat de schuur weer dicht;
2). Het komt regelmatig voor dat er al speelgoed op het kleine plein ligt, de kleuters mogen het
speelgoed pakken en daar mee spelen;
3). De kinderen die naar buiten zijn gegaan moeten ook buiten blijven. Daarom moet wc-bezoek
gedaan worden voordat kinderen naar buiten gaan;
4). De kleuters spelen op het kleine plein. De kinderen van groep 3-8 mogen hier dan niet spelen;
5). Als het nodig is kunt u terecht bij de vaste TSO medewerker;
6). De pleinouders dragen tijdens het buitenspelen op het kleuterplein een geel hesje. Deze jasjes
verbeteren de zichtbaarheid van de pleinouder en TSO medewerker.
Procedure bij tussentijdse plaatsing
Het kan zijn dat u uw schoolgaand kind wilt laten overplaatsen naar onze school, bijvoorbeeld bij
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verhuizing.
Kennismakingsgesprek
U neemt dan contact met ons op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. U
ontvangt van ons een informatiemap. U kunt kennismaken met de groepsleerkracht, waarbij ernaar
wordt gestreefd om een ‘wendag’ voor uw kind af te spreken.
Inschrijvingsformulier
Wanneer u definitief besluit uw kind op onze school in te schrijven dient u het inschrijvingsformulier
in te vullen en naar ons op te sturen. Tevens meldt u op de huidige school dat uw kind die school
gaat verlaten. De school zorgt er dan voor dat de leerling-gegevens naar ons worden opgestuurd.
Bewijs van inschrijving
Als bij ons de inschrijving definitief is, zorgen wij ervoor dat de gegevens bij de gemeente
terechtkomen en ontvangt de vroegere school een bewijs van inschrijving. Hiermee is de
inschrijvingsprocedure afgerond.
Procedure bij verhuizing
Wanneer uw kind onze school verlaat (door verhuizing) verzoeken we u dit uiterlijk zes weken voor
de verhuizing aan ons door te geven. Dit biedt ons de gelegenheid om de leerling-gegevens op orde
te maken en op te sturen naar de nieuwe school. Tevens heeft de klas van uw kind nog genoeg tijd
om afscheid te nemen van uw kind.

3.3 BELEID OVERGANG GROEP 8 NAAR HET MIDDELBAAR ONDERWIJS
De entreetoets van groep 7 wordt zo ingepland –eind april, begin mei– dat ouders vóór de
zomervakantie nog de gelegenheid hebben om over de uitslag van hun kind te praten. Uitslagen
worden met een begeleidende brief aan de ouders overhandigd.
Medio oktober
Ouders van kinderen uit de groepen 7 en 8 worden uitgenodigd voor een informatieavond op school.
Op die avond zal de procedure rondom de middelbare school worden uitgelegd, alsook hoe het
vervolgadvies tot stand komt en wordt informatie gegeven over de Cito-toetsen voor de groepen 7
en 8.
Ouders zijn vrij om met hun kind middelbare scholen te bezoeken. Zij krijgen daarvoor verlof van de
directie. De school hangt posters op van alle scholen uit de regio. Ouders van leerlingen van groep 8
krijgen informatie over de verschillende middelbare scholen. Zij maken daaruit zelf een keuze.
November
Er worden adviesgesprekken gevoerd met ouders van leerlingen van groep 8. Het advies wordt
opgebouwd uit de gegevens van de Cito entreetoets (groep 7), het leerlingvolgsysteem van 8 jaar
basisschool, de CITO eindtoets en de kijk op de leerling van de leerkrachten van groep 7 en 8.
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Eind januari
Ouders ontvangen een aanmeldformulier voor BOVO. De eerste aanmeldperiode begint. Ouders
krijgen inzage in het onderwijskundig rapport voor de middelbare school. Vervolgens wordt het
rapport definitief gemaakt door de leerkracht van groep 8, ontvangen ouders het aanmeldformulier
voor de middelbare school, waarmee de middelbare school inzage heeft in het onderwijskundig
rapport.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunt u uw kind op meerdere scholen aanmelden. In de eerste
periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding nu geregeld is en
wat u daarbij moet doen. Verder krijgt u van ons in het najaar ook een folder van BOVO Haaglanden
met alle informatie.
Eind maart
De tweede aanmeldperiode BOVO begint.
Medio april
De CITO eindtoets wordt afgenomen. Elke basisschool is verplicht een eindtoets af te nemen. Op De
Akker hebben we gekozen voor de eindtoets van CITO. Deze toets wordt gebruikt als objectief
tweede gegeven naast het advies dat de basisschool geeft. Als een leerling de eindtoets beter maakt
dan verwacht, moet de school het eindadvies heroverwegen.
Medio mei
De uitslag van de CITO eindtoets wordt bekend. Deze uitslag wordt, samen met een begeleidende
brief, aan de ouders gegeven. Ouders wordt in die brief op de mogelijkheid gewezen op – op
aanvraag – een gesprek te voeren over de uitslag van de eindtoets met de leerkrachten van groep 8.
Wanneer de uitslag van de CITO eindtoets hoger is dan verwacht, kan nogmaals worden bekeken of
het niveau van de middelbare school wel past bij de score op de eindtoets. Dit komen ouders en
leerkrachten samen overeen. Wanneer de uitslag van de CITO eindtoets lager is dan verwacht, kan
het goed zijn om hier als ouders en leerkrachten over in gesprek te gaan. Echter, de basisschool of
middelbare school mag hier geen wijzigingen in aanbrengen, tenzij ouders en leerkrachten van groep
8 samen besluiten dat een ander niveau op de middelbare school toch beter zal passen bij de
leerling.
In Parnassys wordt vastgelegd naar welke school een leerling uiteindelijk toe gaat. Ook wordt het
advies van de school hierin vastgelegd dat de school aan de ouders heeft gegeven. De overzichten
die middelbare scholen toesturen over oud-leerlingen worden bewaard in de groepsmappen van die
leerlingen. Dit is noodzakelijk voor de Inspectie.
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3.4 LEERPLICHT EN VERZUIMREGELING
Leerplicht
Leerplichtige kinderen moeten elke dag naar school. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig. Bij
ongeoorloofd verzuim moet de locatiedirecteur dit melden bij de leerplichtambtenaar.
Er is een bijzondere regeling voor kleuters. Als het kind 5 jaar is en de volle schoolweek nog niet aan
kan, mag het 5 of soms 10 uur per week thuis blijven. Dit kan alleen na overleg met de
locatiedirecteur, de groepsleerkracht en de ouders. De kleuters zijn op vrijdag altijd vrij.
Ziekte van leerlingen
Bij ziekte van een leerling moeten ouders dit zo snel mogelijk melden aan de groepsleerkracht.
Ziekmelding dient bij voorkeur te gebeuren per mail en naar de leerkracht die op die dag voor de
groep staat. U kunt dit ook telefonisch doorgeven vanaf 8.15 uur of mondeling bij de leerkracht.
Wilt u niet bellen op maandagochtend tussen 8.15 en 8.30 uur? Het team houdt dan een
gezamenlijke weekopening.
Verlofregeling
Een verzoek om één verlofdag dient met redenen omkleed van tevoren schriftelijk bij de directeur te
worden ingediend. Het formulier hiervoor kunt u op school krijgen of via onze website downloaden.
Een verlofdag kan worden toegekend:
a). bij verhuizing;
b). bij gezinsuitbreiding;
c). bij huwelijk van familie t/m de vierde graad;
d). bij overlijden van familie t/m de vierde graad;
e). bij ernstige ziekte van familie t/m de tweede graad;
f). bij 12 ½ jarig huwelijksfeest van de ouders van de leerling;
g). bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest of ambtsjubileum van familie t/m de vierde graad
(buiten de woonplaats ten hoogste twee dagen).
Extra verlof vanwege vakantie onder schooltijd
Voor extra verlof wegens vakantie onder schooltijd gelden de volgende regels: wanneer door de
specifieke aard van het beroep van een van de ouders het gezin in geen enkele schoolvakantie
gedurende het schooljaar op vakantie kan gaan, kan er een uitzondering worden gemaakt voor
vakantie onder schooltijd.
Hiervoor gelden de volgende regels:
a). Toestemming hiervoor moet bij voorkeur een maand van tevoren worden aangevraagd bij de
locatiedirecteur van de school;
b). Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overgelegd;
c). Vakantieverlof mag maar één keer per schooljaar worden verleend;
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d). Vakantieverlof mag niet langer dan tien aaneengesloten schooldagen duren;
e). Vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.
Meer
info
op:
onderwijs/leerplicht/

https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/onderwijs/primair-

3.5 OUDERBIJDRAGE
Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is een middel waarmee extra activiteiten ten behoeve van de leerlingen
uitgevoerd kunnen worden. Ook kunnen hiermee dingen aangeschaft worden waarvoor door de
overheid geen budget aan de school wordt toegekend. Het is een goed middel om meer ‘franje’ in
het onderwijs aan te kunnen brengen.
De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan:
-) Schoolreisje;
-) Sinterklaasfeest;
-) Kerstontbijt;
-) Een project;
-) Kleine uitstapjes;
-) Aankleding van het lokaal.
Per schoolseizoen wordt bepaald voor welke zaken de ouderbijdrage gebruikt wordt. Het geld voor
het kamp in groep 8 is niet inbegrepen en zal apart worden geïnd.
Voor de duidelijkheid geven wij aan dat de ouderbijdrage niet gekoppeld is aan dat van het
lidmaatschap. U kunt te allen tijde inzicht vragen in de besteding van de ouderbijdrage.
Hoogte van de ouderbijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage is 35 euro per kind en 20 euro voor schoolreisje (7,50 voor excursies
en 12,50 voor schoolreisje). De hoogte van de ouderbijdrage is in overleg met de
Medezeggenschapsraad vastgesteld.
Wijze van betaling
Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal een acceptgiro naar de ouders verstuurd. Hiermee dient de
ouderbijdrage te worden voldaan, zo mogelijk binnen een maand.
Wanneer het betalen van de ouderbijdrage op problemen stuit, kunt u contact opnemen met de
directeur.
Meer
info:
https://www.oudersonderwijs.nl/thema-s/financien/vrijwilligeouderbijdrage/ouderbijdrage-basisonderwijs/
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3.6 SCHOOLTIJDEN
kleuters
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Woensdag

8.45 – 10.45 uur

8.45 – 10.45 uur

11.00 – 12.15 uur

11.00 – 12.30 uur

13.00 – 15.05 uur
Groep 3 t/ m 5
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Woensdag

8.45 – 10.45 uur

8.45 – 10.45 uur

11.00 – 12.35 uur

11.00 – 12.30 uur

13.15 – 15.05 uur
Groep 6,7 en 8
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Woensdag

8.45 – 10.30 uur

8.45 – 10.30 uur

10.45 – 12.05 uur

10.45 – 12.30 uur

12.45 – 15.05 uur
De bel gaat ’s morgens om 8.40 uur, kinderen worden dan in de rij
verwacht. Om 8.45 beginnen de lessen.
De kleuters zijn op vrijdag altijd vrij. Kleuters kunnen vanaf 8.30 via de
zij ingang naar binnen. Ouders mogen mee de klas in om hun kind te
brengen.

3.7 PLEINREGELS
Voor het spelen op het plein hebben we een aantal afspraken gemaakt die regelmatig met de
kinderen worden doorgenomen.
Waar?
Groep 1 en 2 spelen op het kleuterplein. Groep 3 t/m 8 speelt op het grote plein. Tijdens de pauze
mag er op het GSR-plein gespeeld worden als er geen leerlingen van de GSR zijn. Door groep 3 t/m8
mag er op het kleuterplein gespeeld worden als er geen kleuters zijn.
Voetbal (op het GSR-plein) en basketbal volgens rooster.
Wanneer de bal op het dak gekomen is melden we dit aan de TSO medewerker/pleinwacht. Na
schooltijd haalt iemand van groep 8 de bal van het dak.
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Wat is goed?
1) Ik ga naar het toilet voordat ik naar buiten ga;
2) Ik ben zorgzaam en aardig voor anderen en sluit niemand buiten;
3) Ik probeer problemen eerst zelf op te lossen. Lukt dit niet, vraag ik de pleinwacht om hulp;
4) Ik speel met anderen, hier hoort vechten niet bij;
5) Ik gebruik het spelmateriaal zoals het bedoeld is;
6) Ik gooi mijn afval in de prullenbak;
7) Ik luister naar de TSO medewerker/pleinwacht en ben beleefd;
8) Ik blijf buiten, en blijf alleen binnen met toestemming van mijn juf of meester;
9) Ik ga direct in de rij van mijn klas staan als de bel gaat;
10) Ik zorg goed voor de planten van het groene schoolplein;
11) We wisselen eerlijk door op de schommel en het duikelrek.
Wat is niet goed?
1) Ik zit niet in de vensterbank van GSR-lokalen;
2) Ik speel ik niet met spelcomputers, I-pod of telefoon enz;
3) Ik fiets niet op het plein;
4) Ik ga niet van het plein af.
De TSO medewerker / pleinwacht
1) Beslist bij regen of er wel of niet naar buiten wordt gegaan;
2) Is contactpersoon voor de juf of meester.
Bij veel regen
1) Kom ik niet in de plassen en veeg bij het naar binnen gaan heel goed mijn schoenen.
2) Blijf ik tijdens de pauze in de klas;
3) Daar praat en speel ik op een rustige manier;
4) Mag ik een spelletje doen en ruim dit na afloop weer compleet op;
5) Ga ik niet op de computer werken.
Bij sneeuw
1) Sneeuwballen gooi ik alleen op het pleingedeelte met de grote boom, binnen de overkappingen;
2) Ga ik niemand inpeperen.

3.8 TUSSEN SCHOOLSE OPVANG (TSO)
De tussen schoolse opvang tijdens de lunchpauze is door de school in samenwerking met de ouders
georganiseerd. Wij verwachten van alle ouders dat zij hierin volgens een rooster meedraaien. In dat
geval betalen de ouders geen kosten voor het overblijven.
Ouders die niet kunnen meehelpen in het overblijven kunnen dit afkopen voor 160 euro per jaar. Als
u een bepaalde ingeroosterde dag niet kunt, verwachten we dat u zelf met iemand ruilt. Voor iedere
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vergeten of niet ingevulde beurt betaalt u een boete van 25 euro.
Elke dag – behalve woensdag – heeft een ouder in de functie van TSO medewerker de dagleiding
over drie pleinouders, twee eet- en pleinouders en de kinderen.
Leerlingen in groep 3 t/m 8
De leerlingen in groep 6 t/m 8 eten samen met de leerkracht van 12.05 tot 12.15 uur. De leerlingen
van groep 3 t/m 5 van 12.35 tot 12.45 uur.
Kleuterklassen
Bij de kleuterklassen luncht een ouder samen met een kleuterklas vanaf 12.15. Het buitenspelen na
het eten is van 12.30 tot 13.00 uur. Dat lijkt kort, maar de kleuters blijven na 13.00 uur nog
buitenspelen. Dit gebeurt onder leiding van de juf.
Ouders ingeroosterd
Ouders worden - in overleg over de dag en de groep - per half jaar vijf à zes keer ingeroosterd. Dit
rooster wordt gemaakt door de TSO coördinator, die namens de school de leiding heeft.
Vaste pleinafspraken
Er zijn vaste pleinafspraken gemaakt. Deze zijn bekend gemaakt aan de leerkrachten, leerlingen en
ouders.
Motto
Het motto voor TSO is: buiten spelen in vrede, vreugde en veiligheid.
TSO coördinator
Op dit moment is er een vacature voor TSO coördinator. Aanspreekpunt is de teamleider.

3.9 BUITENSCHOOLSE OPVANG
Als ouder maakt u zelf de keuze hoe uw kind wordt opgevangen tijdens uw werktijden. Als school
heeft De Akker contact met de Stichting Rijswijkse Kinderopvang. Zij bieden op één van hun locaties,
dichtbij De Akker, voorschoolse en buitenschoolse opvang aan. De kinderen worden door de leiding
van de locatie gebracht en gehaald.
Inschrijfformulieren
Op school zijn inschrijfformulieren te verkrijgen.
Meer informatie: www.kinderopvang-plein.nl of u belt: tel. 088 – 0017100

3.10 BIJZONDERHEDEN IN DE SCHOOL
1) Afscheidsavond
In de laatste week van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van de school. Traditiegetrouw voeren
zij een musical op voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 en doen ze dit in de avond nogmaals voor alle
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leerkrachten en ouders. De leerlingen ontvangen een blijvende herinnering aan de school mee naar
huis en onder het genot van een hapje en drankje wordt afscheid genomen. De dagen die daarop
volgen heeft groep 8 al vakantie. De precieze data zijn te vinden op de schoolkalender.
2) Avondvierdaagse
In juni wordt in Rijswijk de Avond4daagse georganiseerd. De Akker doet hier ook aan mee in
schoolverband. Het een en ander wordt georganiseerd door de Activiteitencommissie. De kinderen
kunnen zich inschrijven voor de 5 of de 10 kilometer. Ouders hebben hierbij de verantwoordelijkheid
voor hun kinderen.
3) Bibliotheek
Als school zijn we aangesloten bij de openbare bibliotheek in Rijswijk. Dit houdt in dat we per klas
eens in de zes weken naar de bibliotheek gaan en boeken lenen. Dit kunnen leesboeken zijn, maar
ook informatieve boeken die de kinderen kunnen gebruiken voor spreekbeurten en werkstukken.
Deze boeken blijven op school en worden ook daar gelezen. De kinderen vervoeren de geleende
boeken zelf in een gesloten tas. Behalve voor het lenen van boeken, bezoeken we de bibliotheek met
enige regelmaat voor andere activiteiten, zoals een schrijversbezoek.
4) Excursies
Regelmatig zullen de kinderen met hun groep op excursie gaan, passend bij het thema waarover
gewerkt wordt. Hierbij worden vaak ouders meegevraagd als begeleiders. Wanneer er met auto’s
wordt gereden, gaan we ervan uit dat er niet meer kinderen meegaan dan er gordels zijn. Tot 1.35
meter zijn de zitjes verplicht. De kinderen zijn tijdens de excursies verzekerd. De reiskosten kunnen
worden vergoed. Daarvoor moet een declaratieformulier worden ingevuld, verkrijgbaar bij de
administratie.
5) Gymnastiek
Alle kinderen hebben gymnastiek in de grote gymzaal. De gymlessen zijn op maandag en donderdag.
Het merendeel van deze lessen wordt gegeven door een vakleerkracht. De gymtassen blijven de hele
week op school. Voor elke vakantie worden ze mee naar huis gegeven om de gymkleren te wassen.
Gymschoenen zijn verplicht, voor kinderen die moeite hebben met veterstrikken worden schoenen
zonder veters geadviseerd. Verder is het van belang dat de naam of initialen van het kind in de
schoenen komen te staan.
6) Klusochtend
Een enkele keer per jaar wordt er een klusochtend georganiseerd. Op deze zaterdag zullen we met
een groep ouders kleine en grote klussen uitvoeren in en rondom het schoolgebouw.
7) Luizen
Elke maandag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Wanneer er luis wordt
geconstateerd in een groep, worden de ouders ingelicht en ontvangen ze advies over wassen en
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schoonmaken. Ook de overige ouders van de betreffende groep wordt gevraagd alert te zijn en
regelmatig zelf hun kind(eren) te controleren.
Als u tussendoor hoofdluis bij uw kind ontdekt, wilt u dan de school inlichten?
8) Naastengeld
Eén keer in het jaar houden we een actie om geld op te halen voor onze naasten. Ideeën hiervoor
kunt u altijd aandragen. We streven ernaar om een doel te kiezen dat op één of andere manier een
link heeft met onze school. Zo hebben we in de afgelopen jaren een actie gehouden voor de Mission
Aviation Fellowship (MAF) en Stichting MSS. Het doel en de totaalopbrengst wordt in de nieuwsbrief
´t Akkertje vermeld.
Naast deze jaarlijkse actie, nemen verschillende groepen deel aan specifieke sponsoracties. Door
groep 8 worden de Kinderpostzegels verkocht. Groep 6 en 7 verkoopt in november kruidnoten voor
ZOA en groep 7 doet jaarlijks mee aan Wandelen voor Water.
9) Nieuwsbrief ’t Akkertje
Om de ouders regelmatig op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op school, geeft De Akker
iedere veertien dagen een digitale nieuwsbrief uit. Rond de schoolvakanties wordt soms van deze
regelmaat afgeweken. In ‘t Akkertje staat algemeen schoolnieuws en schrijft iedere leerkracht een
stukje over de gang van zaken in zijn of haar klas.
Ook de Medezeggenschapsraad, Regiegroep Ouderbetrokkenheid en de Activiteitencommissie
leveren regelmatig een bijdrage.
10) Ouderbegeleiding en ouderactiviteiten
Aan ouders wordt gevraagd te helpen bij het onderwijs in de vorm van begeleiding van leerlingen bij
sommige onderwijsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld het aanvankelijk lezen, het begeleiden van de
Plusgroep, het circuit en de computers. Ook wordt hulp gevraagd bij buitenschoolse activiteiten als
sportdagen, schoolreis, excursies. Daarnaast worden er door de activiteitencommissie, in overleg
met het team, diverse zaken voor school verzorgd.
11) Schoolfoto
Ieder jaar komt de schoolfotograaf om groepsfoto’s te maken. Er wordt dan ook een afscheidsfoto
van groep 8 en een team foto gemaakt. Ook worden er portretfoto’s van alle kinderen gemaakt. U
kunt de foto's zelf bestellen en betalen via internet.
12) Schoolkalender
Ieder schoolseizoen krijgen de leerlingen een schoolkalender. De kalender bevat duidelijke
informatie over o.a. schoolvakanties, studiedagen van het team, het schoolproject, de
ouderavonden, ledenvergaderingen en projectavonden. Ook de verjaardagen van de leerlingen van
de school staan erop. De kalender wordt aan de kinderen uitgereikt in de laatste schoolweek van een
schooljaar òf in de eerste schoolweek van het nieuwe schoolseizoen.
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13) Schoolkamp
Jaarlijks gaat groep 8 drie dagen op kamp. Dit gebeurt onder leiding van de groepsleerkrachten en
enkele ouders. De kosten van het kamp worden apart berekend.
14) Schoolmelk
Op onze school wordt wekelijks schoolmelk geleverd. Hier kunt u als ouder een abonnement op
nemen. Uw kind krijgt dan op de dagen dat het op school luncht een pakje melk, Optimel of
chocolademelk. Voor groep 1/2 is dat drie dagen, voor de andere groepen vier dagen. Voor
informatie zie www.campinaschoolmelk.nl
Een inschrijfformulier voor de schoolmelk is verkrijgbaar bij de administratie.
15) Schoolreisje
Op de dag van het schoolreisje heeft ontspanning prioriteit boven educatie. Het team en de MR
beraden zich op een andere invulling en bekijken of we in de toekomst een kleiner schoolreisje gaan
doen en daarnaast meer uitjes gericht op de thema's. Groep 8 gaat niet mee op schoolreis. Zij gaan
op schoolkamp.
16) Schoolschoonmaak
Zes keer per jaar wordt er een schoolschoonmaak gehouden; in november, maart en juli. Alle ouders
worden hierbij verwacht. Er kan worden ingeschreven op de verschillende data. Samen gaan we voor
een schone school. De organisatie is in handen van de teamleider.
17) Sinterklaas
Elk jaar verblijdt de Sint ons op bijzondere wijze met een bezoek. Bij de ontvangst zijn ook de ouders
van harte welkom. Sinterklaas brengt in elke groep een bezoek. Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4)
worden jaarlijks cadeautjes door de activiteitencommissie gekocht, die bekostigd worden uit de
ouderbijdrage. Vanaf groep 5 gaan de kinderen lootjes trekken. Hierbij is het de bedoeling dat de
kinderen een mooie surprise maken en een klein gedichtje. Voor een bedrag van drie euro kopen de
kinderen een klein cadeautje voor hun “lootje”.
18) Sport & Spel
In november is er een (binnen)sportmiddag of -ochtend met andere Rijswijkse basisscholen, bedoeld
voor groep 7 en 8.
In de maand april wordt voor groep 5 t/m 8 een gemeentelijke sportdag georganiseerd. Er wordt dan
per groep tegen andere scholen uit Rijswijk gespeeld. De kinderen krijgen voor die dag een sportshirt
van school in bruikleen. Zij mogen dit shirt de volgende schooldag ongewassen inleveren.
Verder wordt er jaarlijks door GPO-WN voor groep 8 een voetbaltoernooi georganiseerd.
Naast deze vaste activiteiten wordt er ook incidenteel meegedaan aan andere sportactiviteiten.
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Natuurlijk kunnen de kinderen zich ook op eigen initiatief inschrijven voor activiteiten tijdens
schoolvakanties. Deze activiteiten worden op het mededelingenbord aangekondigd of er worden
folders uitgedeeld.
19) Vader- en moederdag
In de lagere groepen van de basisschool wordt aandacht besteed aan moeder- en vaderdag. Laat u
verrassen!
20) Verjaardag leerkrachten
De verjaardag van de juf of meester kan op verschillende manieren worden gevierd. Het kan op de
dag zelf, maar ook op een andere gekozen dag. Mogelijk vieren twee duo-partners hun verjaardag
tegelijkertijd. In de onderbouw wordt vaak in de zomer een zogenaamde “juffendag” gehouden,
waarbij alle kleuters feest vieren en hun juffen in het zonnetje worden gezet.
In overleg met de leerkracht geven de kinderen zelf een cadeautje of wordt er een bijdrage gevraagd
voor een gezamenlijk cadeau. Ook is het leuk als de kinderen deze dag verkleed op school komen.
Eén en ander wordt geregeld door een collega-leerkracht. De ouders krijgen tijdig bericht over het
feest.
21) Verjaardag leerlingen
Als kinderen jarig zijn, mogen ze in de eigen klas trakteren. Houd deze traktatie klein en gezond.
Kauwgom en lolly’s zijn niet toegestaan. Ook vragen wij u geen uitdeelcadeautjes aan uw kinderen
mee te geven. De jarige mag met twee van de klasgenoten in de personeelskamer rondgaan om bij
de leerkrachten een handtekening te halen voor de kaart die speciaal voor de verjaardag is bestemd.
22) Vervoer
De Akker is een streekschool. Dat betekent dat de leerlingen uit verschillende plaatsen uit de
omgeving elke dag naar school reizen. In principe brengt elke ouder zijn eigen kind naar school. Fijn
om te weten is dat ouders uit verschillende (kerkelijke) gemeenten vaak samenwerken aan het
vervoeren van de kinderen.
Onkostenvergoeding openbaar vervoer
Een aantal plaatselijke gemeenten hanteren een onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer.
Hiervoor kunt u mogelijk in aanmerking komen wanneer de afstand tussen school en thuis een
bepaalde minimale afstand (kilometers) bedraagt. U kunt navragen bij uw burgerlijke gemeente of u
voor deze onkostenvergoeding in aanmerking komt.
23) Vieringen
Een belangrijk onderdeel waarin onze identiteit uitkomt, zijn de vieringen. Zo is er zeven keer per jaar
een viering rond een jaarthema. Hierbij komen alle kinderen en leerkrachten bij elkaar in de aula van
de GSR. Vanwege de beperkte ruimte gebeurt deze viering in twee groepen, namelijk in groep 1 t/m
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4 en groep 5 t/m 8. De ouders van de groep die de viering organiseert, worden uitgenodigd bij de
viering aanwezig te zijn.
We willen het jaar gezamenlijk beginnen en afsluiten met God. Dit doen we tijdens een viering in de
aula van de GSR, de gymzaal of het schoolplein. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
Jaarlijks wordt minimaal één van de christelijke feestdagen met de hele school en ouders gevierd in
een van de kerkgebouwen. Omdat deze viering als lestijd wordt gerekend, is het de bedoeling dat
alle kinderen aanwezig zijn. Ook u bent natuurlijk van harte welkom. De andere christelijke feesten
vieren we in de groepen.

3.11 ONTRUIMINGSPLAN EN OEFENINGEN
Jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. De leerlingen worden dan verzameld bij het
grasveld naast de school. De ervaring leert ons dat alle leerlingen binnen 8 minuten op deze plek zijn.
In geval van brand of een andere calamiteit beschikt de school over een door de plaatselijke
brandweer goedgekeurd ontruimingsplan. Een aantal teamleden zijn in het bezit van de cursus
Bedrijfshulpverlening (BHV). Bij oefeningen en calamiteiten hebben zij de leiding, bij afwezigheid van
de officiële hulpverleners.

3.12 SCHOOLVERZEKERING VOOR LEERLINGEN
●
●

●

De Akker heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Dit houdt in, dat de
kinderen tijdens schooltijd én heen en terug naar huis verzekerd zijn.
Voor alle leerkrachten en hulpverlenende ouders (bijv. overblijfouders / computerouders) is een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. Dat houdt in, dat als één van de
genoemde personen schade aan personen of aan goederen van iemand toebrengt, waarvoor
hij/zij wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, degene die de schade heeft geleden door de
verzekering schadeloos wordt gesteld.
Voor de leerlingen is er door het bestuur van de school geen WA-verzekering afgesloten, omdat
dit in vrijwel alle gevallen reeds door de ouders gebeurt via het afsluiten van een dergelijke
verzekering voor het hele gezin.
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4. BIJLAGE
Handige websites voor ouders.
Delftpas
aanschaffen,
gereduceerd
tarief
voor
Delftenaren met een laag
inkomen

https://www.delft.nl/Inwoners/Cultuur_sport_en_vrije_tijd/
Delftpas/Delftpas_bestellen/Kosten_Delftpas

Kerndoelen van het onderwijs

http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html

Kindpakket
Westland

gemeente

https://www.gemeentewestland.nl/uitkering-werk-enbijstand/vergoedingen-bijstandsuitkering-en-laaginkomen/kindpakket.html
https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/onderwijs/primaironderwijs/leerlingvolgsysteem/

Leerplicht voor kinderen van 5
tot en met 18 jaar
Leerplichtwet 1969
Leidschendam-Voorburg,
tegemoetkoming schoolkosten

https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/onderwijs/primaironderwijs/leerplicht/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2015-01-01
https://lv.nl/tegemoetkoming-school-cultuur-sportkosten

Ooievaarspas Den Haag als
inwoner van Rijswijk aanvragen
Ooievaarspas Den Haag als
inwoner van LeidschendamVoorburg aanvragen

https://www.rijswijk.nl/inwoners/producten/ooievaarspas

Ouderbijdrage basisschool
Schoolkeuze
Stichting Jarige Job

https://www.oudersonderwijs.nl/thema-s/financien/vrijwilligeouderbijdrage/ouderbijdrage-basisonderwijs/
https://www.oudersonderwijs.nl/thema-s/schoolkeuze/
http://www.stichtingjarigejob.nl/

Stichting Leergeld (landelijk)

http://www.leergeld.nl/

Stichting Leergeld Den Haag
Stichting
Leergeld
Leidschendam-Voorburg
Stichting Leergeld Westland

https://www.leergelddenhaag.nl/
http://www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg/

Verlof aanvragen

https://www.oudersonderwijs.nl/thema-s/kind-opschool/schooltijden/buiten-schoolvakanties-op-vakantie/

van

Leerlingvolgsysteem

https://lv.nl/ooievaarspas?id=432506

http://www.leergeld.nl/westland/ en
https://www.facebook.com/leergeldwestland
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