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VOORWOORD
U leest momenteel de schoolgids 2018-2019 van BmdB “De Akker” te Putten.
Deze schoolgids is tot stand gekomen in overleg met het schoolteam en na instemming van de
Medezeggenschapsraad door het bestuur vastgesteld.
We hebben getracht een overzichtelijk, helder document te maken waarin u belangrijke
informatie kunt vinden over de school voor het cursusjaar 2018-2019.
We raden u daarom aan de schoolgids zorgvuldig te lezen en goed te bewaren.
De schoolgids staat op onze website www. bmdbdeakker.nl
Waarvoor dient een schoolgids?
Het is een informatiedocument voor ouders en leerlingen.
De schoolgids is een verantwoording van de school naar ouders over het onderwijs
en de doelstellingen die de school nastreeft.
De werkwijze van de school wordt in de schoolgids beschreven en ouders kunnen
zich zo een beeld vormen van het functioneren van de school.
Naast informatie over organisatorische zaken wordt in de schoolgids ook
gesproken over onderwijskundige zaken en over de kwaliteitszorg binnen de
school.
Naast de schoolgids bestaat er ook een schoolplan. In het schoolplan is een meerjarenbeleid
opgenomen dat inzicht geeft in gemaakte keuzes en de prioriteiten voor het beleid dat binnen
de school wordt gevoerd. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie.
Deze schoolgids is met zorg samengesteld, maar wij pretenderen niet volledig te zijn.
Mocht u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen hebben, of mist u nog
bepaalde informatie, neemt u dan contact met ons op en laat het ons weten.
Ook als u eens wilt komen kijken op de Akker: u bent van harte welkom!
Namens het schoolteam,
D.G.C. Klaassen
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2.0
2.1

Algemene informatie
Adressen school en bestuur

Ons adres is:
BmdB De Akker
Jacob Catsstraat 70-72
3881 XR Putten
Tel: 0341- 35 35 41
E-mail: d.klaassen@cnsputten.nl
Website: www.bmdbdeakker.nl
Bestuur:

Vereniging tot Stichting en Instandhouding van
Scholen voor Chr. Nat. Schoolonderwijs te Putten
Adres: Postbus 13
3880 AA Putten

Bovenschoolse directeuren:
Uitvoerende bestuursleden:
Tel:
Mob:
Fax:
E-mail:

Dhr. C.J. Visser (onderwijs en personeel)
0341- 35 53 29
06- 45 08 07 18
0341- 35 53 31
c.j.visser@cnsputten.nl

Tel:
Fax:
E-mail:

Dhr. L. Hubregtse (beleid en financiën)
0341- 35 44 45
0341- 35 53 31
l.hubregtse@cnsputten.nl

Directie:
Tel:
E-mail:

Dhr. D.G.C. Klaassen
0341- 35 74 56
d.klaassen@cnsputten.nl
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3.0

DE SCHOOL

3.1 Identiteit en bestuur
BmdB De Akker is een Protestants Christelijke basisschool en gaat uit van de Vereniging tot
Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.
De Vereniging werd in 1906 opgericht en bestaat thans 100 jaar.
De schoolvereniging tracht op eigentijdse wijze inhoud te geven aan de statutaire opdracht
Christelijk onderwijs te verzorgen.
Het bestuur van de Vereniging - het bevoegd gezag - beheert tien basisscholen en twee
peuterspeelzalen. De scholen werken op verschillende terreinen samen met als doel een
krachtenbundeling om kwalitatief goed protestants-christelijk onderwijs te blijven bieden.
De scholen hebben elk hun eigen directeur die middels intercollegiaal overleg een belangrijke
stem hebben bij het tot stand komen van beleid.
Ouders kunnen ook lid worden van de schoolvereniging. Om lid te worden van de
schoolvereniging dient men in te stemmen met de grondslag. Voor meer informatie hieromtrent
en voor namen en adressen van de andere scholen van het bestuur, verwijzen wij u naar de
bovenschools manager of naar de website: www.cnsputten.nl
Beschrijving identiteit van onze vereniging:
Het gehele schoolgebeuren dient in overeenstemming te zijn met en in de geest te gebeuren
van de grondslag van de schoolvereniging. Die grondslag is vastgelegd in art. 1 lid 3 van de
statuten. Hier staat dat wij belijden dat de Bijbel het Woord van God is en dat de Drie
Formulieren van Enigheid, dat zijn drie theologische belijdenisgeschriften te weten de
Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, de
zuiverste vertolking hiervan zijn.
Voor de praktijk van het onderwijs op onze school betekent dit met name dat de Bijbel van
Goddelijke oorsprong is, Goddelijk gezag heeft en van Goddelijke volkomenheid is, zoals dat ook
in onze Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt beleden. Met dit uitgangspunt, ons door de
Reformatie aangereikt, geven wij aan dat de Bijbel gezaghebbend functioneert, zowel in de
Bijbelles als in alle andere lessen op de school. De keuze en het gebruik van leermethoden,
leesboeken en onderwijsprogramma’s wordt op onze school dan ook met name getoetst aan ons
uitgangspunt zoals boven omschreven. Dat geldt ook voor de toegang en het gebruik van
internet op onze school. Kortom: de Bijbel is het richtsnoer voor ons handelen en ook het
kompas voor ons dagelijks handelen.
Dit uitgangspunt komt ook tot uiting in de manier waarop wij met elkaar en anderen. omgaan.
Met elkaar en anderen dat zijn allereerst leerkrachten, kinderen en ouders.
Onze school beoogt niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen, maar heeft ook duidelijk
een opvoedende en vormende taak. Natuurlijk zijn de ouders allereerst verantwoordelijk voor
de opvoeding en vorming van hun kinderen en heeft de school een aanvullende taak. Die
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school dient er met name op gericht te zijn
de kinderen tot Jezus te brengen, opdat Hij ze zal aanraken.
Onze uitgangspunten betekenen een mens- en wereldbeschouwing die haaks staat op een
levensvisie die uitgaat van het goede van een mens, waarbij voor velen het leven geen verdere
horizon heeft dan de mens in het hier en nu.
De Heilige Schrift leert ons evenwel en de Heilige Doop onderstreept het, dat onze kinderen in
zonden ontvangen en geboren zijn. Wij staan van nature met de rug naar God toe en leven in
een van God afgevallen en vervreemde wereld.
Maar de Bijbel leert ons ook dat er redding en uitzicht is door Gods genade. Wij behoeven dan
ook niet in een uitzichtloos pessimisme te blijven steken. De Heere heeft in Christus Zijn
genadeverbond met ons en onze kinderen opgericht.
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Op grond van dit genadeverbond mogen wij ziende op de gave en de werking van de Heilige
Geest met veel verwachting, gebed en hoop onze kinderen begeleiden op hun weg naar de
volwassenheid.
De christelijke identiteit van onze scholen proberen wij gestalte geven in ons dagelijks werk en
wij verwachten van ouders, dat zij de identiteit van de school onderschrijven of respecteren.
Feesten en/of uitingen van andere godsdiensten, zullen wij binnen onze school niet kunnen
toestaan. Het dragen van hoofddoekjes en keppeltjes of andere uiterlijke tekenen als uiting van
andere religies kunnen wij niet toestaan binnen de school.
Missie van onze school:
Missie van onze school is “ Groeien op goede grond” Deze komt vanuit de visie dat ieder kind
een uniek schepsel is van God. Kernwaarden hierbij zijn: relatie, autonomie en competentie.
In relatie gaat het om de relatie met De Ander, de ander en het andere. Vanuit onze relatie met
God gaan we respectvol om met elkaar en de omgeving. Vanuit deze visie is er gekozen voor
zelfstandig werken als onderwijsconcept in de ochtenden (basisvakken) Vanaf de
groep 1 werken we toe naar dag en weektaken in groep 8, waarbij deze taken zijn afgestemd op
het kind. We werken met een maximale verdeling in 5 groepen. Het samenstellen van de
groepen gebeurt vanuit het groepsoverzicht in een groepsplan. Het handelingsgericht werken is,
naast het opbrengstgericht werken, een van de pijlers van ons onderwijs. De zaakvakken worden
thematisch aangeboden vanuit International Primary Curriculum (IPC). Dat zijn 80 thema’s
waarin de kerndoelen worden aangeboden. In de groepen 4 t/m 8 worden thema’s gekozen
waarin de kerndoelen dekkend worden aangeboden. De onderwijskundige (kennis) doelen zijn
geformuleerd op volwassen- en kindniveau.
Daarnaast is de actieve rol van de leerling een speerpunt. We hebben een kwaliteitskaart
gemaakt rondom deze actieve rol. Binnen de leerontwikkeling van kinderen richten we ons niet
alleen op resultaten (het product), maar vinden we ook het proces belangrijk. We hebben het
dan niet alleen over de vraag “ Wat heb ik geleerd?” maar proberen ook de vraag “ Hoe heb ik
het geleerd?” te beantwoorden. De leerling draagt op deze wijze medeverantwoordelijkheid
voor zijn ontwikkeling.
Dit laatste geldt ook voor de leerkrachten van onze school. Wij stellen hierbij dezelfde vraag.
Wat heeft deze leerkracht nodig om dit kind te helpen bij de volgende stap in de ontwikkeling.
Leerkrachten houden een bekwaamheidsdossier bij, waarin zij hun ontwikkeling beschrijven.

3.2 De grondslag
De grondslag van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Chr. Nat.
Schoolonderwijs is de Bijbel, opgevat overeenkomstig de Drie formulieren van Enigheid.
De grondslag als herkenbare christelijke identiteit is vastgelegd in de statuten van de
schoolvereniging en uitgewerkt in de doelstellingen van schoolplan en schoolgids.
De identiteit is de wijze waarop levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige
doelen met elkaar samenhangen en in de praktijk worden gerealiseerd.
Deze grondslag is de basis van de identiteit van de school en het uitgangspunt van ons handelen.
Het is onze roeping dat de leerlingen van de Basisscholen - met - de - Bijbel leren bouwen op
het enige fundament: Jezus Christus.
Ook voor hen is het belangrijk te komen tot de belijdenis: alleen in Zijn handen is mijn leven
waardevol en door Zijn genade veilig en rotsvast verankerd.
In het dagelijks schoolgebeuren wordt de identiteit zichtbaar gemaakt door:
Dagopening en - sluiting met gebed, ’s morgens ook het zingen van de psalm van
de week
Drie keer per week wordt er een Bijbelverhaal verteld, wekelijks wordt er een
nieuwe psalm aangeleerd en één keer is er een verwerkingsvorm.
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-

Het vieren van de Christelijke feesten: één keer per jaar vieren we gezamenlijk
met alle kinderen en ouders/grootouders Kerst of Pasen in de kerk; de andere
feesten worden in de groep gevierd of met een Sing-In.
Bijdragen aan de zending c.q. hulporganisaties.
Zorg voor Schepping en milieu.

Omdat de identiteit niet los staat van onderwijs- en opvoedingsdoelen maar ook herkenbaar
moet zijn in de sociaal - pedagogische vorming, werken wij aan het bijbrengen van waarden en
normen vanuit Bijbels perspectief.
In onze omgang met elkaar, het respect voor elkaar, ons taalgebruik en onze zorg voor elkaar
willen wij ons Christen - zijn uitdragen. Wij werken eraan dat begrippen als rechtvaardigheid,
eerlijkheid, hulpvaardigheid, geborgenheid en elkaar accepteren zoals wij zijn, vanzelfsprekend
worden. Pestgedrag trachten wij te voorkomen, c.q. gaan wij tegen en moeten we stoppen, om
een positief en veilig schoolklimaat voor iedereen te waarborgen (zie anti-pestprotocol). Ook
het praten over een ander, het “roddelen” zien wij als absoluut ontoelaatbaar, omdat dat de
ander geen goed doet. Wij streven naar een open, eerlijke communicatie tussen ouders,
kinderen, leerkrachten en bestuur.
Inherent aan de identiteit van de school, respecteren wij de uniciteit van ieder kind, zijnde een
mens geschapen naar Gods beeld.

3.3 Kerntaken bestuur
-

Het bestuur vertegenwoordigt de organisatie.
Het bestuur bepaalt de koers van de scholen.
Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beheer van
de scholen en stelt uiteindelijk het beleid vast.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en
het onderwijsbeleid binnen de school.
Het bestuur zorgt dat er middelen beschikbaar zijn en beschikbaar blijven.
Het bestuur zorgt voor en ziet toe op de wettelijke naleving
van verplichtingen.

Het bevoegd gezag legt verantwoording af aan de inspectie en alle direct betrokkenen over de
wijze waarop invulling is gegeven aan de onderwijszorgplicht, over de inzet van de middelen,
over de resultaten die daarmee worden bereikt en over de stappen die genomen
gaan worden bij de verbeterpunten.

3.4 Bovenschools Management
De complexe wet- en regelgeving binnen het onderwijs maakt een bovenschools management
welhaast noodzakelijk dan wel zeer gewenst.
Op deze wijze is meer professionaliteit en kwaliteit te realiseren en kan beter worden voldaan
aan de eisen die overheid en ouders stellen aan de onderwijsinstellingen.
Het bestuur heeft de dagelijkse leiding in handen gegeven van een bovenschools
managementteam; dhr. C.J. Visser en dhr. L. Hubregtse.
Op bovenschools niveau kunnen gezamenlijke plannen worden voorbereid en uitgevoerd.
Een efficiënte beleidsvoering is mogelijk en de communicatielijnen zijn korter.
Het directieberaad (directeuren van afzonderlijke scholen) functioneert als een adviesorgaan
voor het bovenschools managementteam. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus.
De directeur en het schoolteam blijven verantwoordelijk voor het inhoud geven aan identiteit
en verzorgen van het onderwijsleerproces.
Het algemeen bestuur houdt toezicht op het functioneren van het management.
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Identiteit en de kwaliteit zijn kernwoorden van het christelijk onderwijs. Deze kernwoorden
worden bovenschools aangestuurd en gewaarborgd. Vanuit een gezamenlijk gedragen
identiteitsvisie wordt het werk binnen de scholen verricht, met daarbij het behoud van de eigen
herkenbaarheid van de afzonderlijke scholen.

3.5 Directie
Dhr. D.G.C. Klaassen is directeur van onze school en is op maandag t/m donderdag aanwezig.
Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 starten wij met een zogenaamd Managementteam, bestaande
uit de directie, intern begeleider en de coördinatoren van de school, te weten de
taal/leescoördinator, rekencoördinator, IPC-coördinator en de onder-, midden- en
bovenbouwcoördinatoren.
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4.0

HET SCHOOLGEBOUW

4.1 Historie
BmdB De Akker is een Protestants - Christelijk Basisschool en werd in 1973 opgericht als
afsplitsing van de Van Damschool.
In 1985 werd kleuterschool De Wildzang geïntegreerd in De Akker door de wet op het
basisonderwijs en sindsdien heet de school Basisschool - met - de - Bijbel De Akker,
afgekort BmdB De Akker.

4.2 Locatie
De Akker ligt in de wijk “t Veld”, in het gebied tussen de Voorthuizerstraat / Calcariaweg/
Sprielderweg / Garderenseweg.
Dit was van oudsher een agrarisch gebied met weilanden en akkers, en toen hier in het begin
van de jaren zeventig van de vorige eeuw veel jonge gezinnen kwamen wonen in de
nieuwbouwwijk “t Veld”, werd hier een scholencomplex gebouwd met twee basisscholen:
een protestants-christelijke en een openbare school.
De naam van de school draagt tevens een stukje geschiedenis: de akker, waar gezaaid, geploegd
en geoogst werd, en De Akker, waar nu op dezelfde plaats kinderen opgroeien en onderwijs
krijgen. Waar opnieuw gezaaid wordt, maar dan in overdrachtelijke zin.
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4.3 Leerlingenpopulatie
De schoolbevolking is een afspiegeling van de wijk.
De meeste leerlingen wonen in de buurt rondom de school, maar er komen ook kinderen uit het
buitengebied Krachtighuizen en uit het aangrenzend bosgebied.
Door de jaren heen is er een redelijke mutatie in de wijk geweest, zodat de doorstroming het
leerlingenaantal vrij constant hield. In het schooljaar 2015-2016 telde de school 202 leerlingen,
in 2016-2017 215 leerlingen en in 2017-2018 (aan het einde van het schooljaar) 222 leerlingen.

4.4 Gebouw
De school bestaat uit acht leslokalen en 2 leerpleinen. De leerpleinen zijn nieuw en in
ontwikkeling, dit in het kader van zelfstandig werken buiten de klas, verrijkingswerk en IPC.
Er zijn twee schoolpleinen: de jongste leerlingen spelen op het kleuterplein en kinderen uit de
groep 3 t/m 8 spelen op het Meester Horlingsplein.
Beide schoolpleinen hebben speeltoestellen en spelmateriaal: een zandbak, klimrek, rekstokken
en rijdend en rollend materiaal voor de kleuters, en klimrek, rekstokken tafeltennistafel,
basketbal-borden voor de oudere kinderen.
Om de kinderen meer speelruimte te bieden wordt het speelkwartier gesplitst in twee tijden:
van 10.15 uur tot 10.30 uur de groepen 3,4 en 5, en van 10.30 uur tot 10.45 uur de groepen 6,7
en 8. De kleutergroepen 1 en 2 hebben hun eigen ingang bij het kleuterplein; de lokalen liggen
aan de kant van de P.C. Hooftstraat, evenals de lokalen van groep 3, 4 en 5. De
bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 vindt men in de vleugel aan de kant van de Jacob
Catsstraat. Tot op heden wordt het schoolgebouw alleen gebruikt waarvoor het oorspronkelijk
bedoeld is: een onderwijsinstelling voor 4 tot 12 jarigen. Ook de zondagsschool van de
Hervormde Gemeente Putten maakt gebruik van enkele lokalen. Daarnaast maakt Intraverte
(psychomotorische begeleiding) gebruik van het gymlokaal bij de kleuters.

4.5 Onderwijzend personeel / stagiaires
De school telt 16 leerkrachten waaronder de ICT-er, intern begeleider en de directeur,
daarnaast werken er een aantal onderwijsassistenten en remedial teachers (RT) bij ons op
school. Om ook aankomende leerkrachten gelegenheid te bieden praktijkervaring op te doen,
zijn er op De Akker stageplaatsen voor studenten van de lerarenopleiding in Ede (CHE).
Een LIO-stagiaire (leraar in opleiding) is een vierdejaars student die gedurende een aantal
maanden zelfstandig een groep drie dagen les geeft, onder supervisie van de groepsleerkracht.
Ook onderwijsassistenten kunnen ervaring opdoen op De Akker.

4.6 De groepen
Dit jaar werken we met 8 groepen: twee kleutergroepen 1-2 en de groepen 3 t/m 8.
Groep 1/2a: juf Wilma
Groep 1/2b: juf Jacolien & Juf Anja (juf Ruth vervangt juf Jacolien tijdens haar
zwangerschapsverlof)
Groep 3: juf Karen en juf Elly
Groep 4: juf Ria
Groep 5: juf Hannah en juf Lies (juf Ferriza vervangt juf Hannah tijdens haar
zwangerschapsverlof)
Groep 6: juf Martine en juf Anne
Groep 7: juf Carolien
Groep 8: meester Roel.
Onderwijsassistenten onder- en middenbouw: juf Chantal, juf Hanneke, juf Joëlle en juf Petra
RT’ers bovenbouw: juf Christa, juf Johanneke en juf Lidy.
Voor een ‘gezicht’ bij de leerkrachten vindt u achterin de schoolgids enkele foto’s.
4.7 Overige medewerkers
Administratief medewerkster:
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Mevr. Yvonne Schuit, één dagdeel per week.
Schoolschoonmaak:
Schoonmaakbedrijf V.O.F. E. Evers, Kinsiusstraat 20, 3882 VJ Putten
EHBO - praktijklessen:
Mevr. Janny Veldhuis en dhr. Aart Mouw.
Bibliotheek kleuters:
mw. D. de Bruin
Conciërge CNS:
dhr. H. Doppenberg
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5.0

VISIE VAN DE AKKER

Onze missie is:
Groeien op goede grond
Een zaaier ging uit om te zaaien,
zaad viel in de vruchtbare grond.
Dat gaf in de oogsttijd zijn vruchten,
met korrels zo dik en rond.

Een ander deel viel in de dorens
die ook op het korenveld staan.
Het zaad kon daartussen niet groeien,
is langzaam verloren gegaan.

Een zaaier ging uit om te zaaien
nadat hij het veld had geploegd;
veel stenen en struiken geruimd had
en dagen aaneen had gezwoegd.

Een ander deel viel in de voren,
in vochtige, vruchtbare grond.
Daar groeide het uit tot het koren,
waar ieder verwonderd van stond.

Een deel van het zaad dat hij zaaide
kwam niet in de voren terecht.
Het kwam op het pad langs de akker.
Dat viel voor de vogels niet slecht.

Wie oren heeft zal kunnen horen:
in wie zich aan Gods Woorden houdt,
groeit stilaan een oogst, overvloedig,
van zestig – tot zelfs honderdvoud !

Een ander deel viel op de plekken
met keien en steenbrokken neer.
Wel kon het daar soms nog ontkiemen,
maar spoedig verdorde het weer.

(naar Mattheüs 13 :1 - 9, Marcus 4 :1 - 9,
Lucas 8 : 4 -15)

5.1 Waar wij voor staan
Een prachtige symboliek: de akker, waar geploegd en gezaaid wordt, in de hoop en
verwachting dat de aarde goede vrucht zal geven. Zoals in de gelijkenis van de zaaier, het zaad
dat viel in goede aarde en groeide op goede grond, zo willen wij “de Akker” bewerken tot
vruchtbare bodem waarin het zaad van onderwijs en vorming kan ontkiemen en vrucht zal
dragen. Dat is: wij willen de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, “grond onder de
voeten” geven, een goede basis bieden om zich te kunnen ontwikkelen en optimaal tot
ontplooiing komen. Een grond waarop zij kunnen “bloeien en groeien”: GROEIEN OP GOEDE
GROND. Als het ploegen klaar is, gaat de boer zaaien of poten. Hij heeft gedaan wat hij kon. Nu
moet hij het loslaten, overlaten aan het wonder van groei en bloei.
De basis is gelegd. Als de leerlingen “de Akker” verlaten, is ons werk gedaan. Wij laten ze los.
Zij moeten zelf hun weg verder vinden. Wij wensen ze Gods zegen toe, opdat het gezaaide zaad
ontkiemt en vrucht mag dragen. En om die akker “goede grond” te laten zijn, om het onderwijs
in goede aarde te laten vallen, daar werken we dagelijks aan: ouders, kinderen, leerkrachten,
directie, het bovenschools management en bestuur. Want de basis voor een goed schoolklimaat,
voor een vruchtbare bodem, is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen.
Een goede school maken we samen!

5.2 Waar wij voor gaan
Natuurlijk gaan wij voor goed onderwijs, dat is onze opdracht. Werken vanuit een duidelijke
visie inspirerend onderwijs om de doelen te bereiken. Inspirerend onderwijs waarin wij kwaliteit
hoog in het vaandel hebben staan. De school is verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit.
Onze visie “groeien op goede grond” proberen wij concreet gestalte te geven in de onderwijs en ontwikkelingsdoelen:
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we willen voldoen aan het behalen van de kerndoelen conform de wettelijke eisen van
de overheid.
wij willen alle leerlingen zoveel mogelijk tot hun recht laten komen.
wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling voor alle leerlingen op intellectueel,
sociaal-emotioneel en expressief gebied: de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.
Om die ontwikkelingsdoelen te bereiken zijn er een aantal pedagogische tussendoelen:
het bevorderen van zelfstandigheid
het bevorderen van een taakgerichte leer- en werkhouding
het bevorderen van sociale weerbaarheid
het bevorderen van probleemoplossend gedrag
het stimuleren van samenwerken en samenwerkend leren (coöperatief leren)
het uitdagen om kritisch te leren denken
het ontwikkelen van talenten.

Wij willen het onderwijs vorm geven naar de eisen die de huidige en toekomstige maatschappij
aan kinderen stelt, en inzetten op de veelvoudigheid van (menselijk) leren waarbij een
leeromgeving gecreëerd wordt die uitdaagt tot leren. (krachtige of rijke leeromgeving)
Kernwoorden hierbij zijn: samenwerken en initiatiefrijk leren.
Zo proberen wij recht te doen aan de volgende kenmerken van onderwijs en opvoeding:
de uniciteit van elk kind wordt gerespecteerd
de ontwikkeling van kinderen moet optimale kansen krijgen
de school is een “lerende organisatie” waarin wij leren van en met elkaar en waarin
geoefend wordt in respectvol omgaan met elkaar.
binnen de school wordt een veilig klimaat gecreëerd zodat elk kind zich geborgen en
gewaardeerd kan voelen.
Wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat.
Het onderwijs op De Akker richt zich op een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs.
In een vertrouwde en veilige omgeving die houvast biedt en bijdraagt aan de ontwikkeling tot
zelfstandig en verantwoordelijk functioneren in de maatschappij, werken wij stap voor stap aan
het realiseren van de onderwijs- en ontwikkelingsdoelen.

5.3 De school als leer – en leefgemeenschap
De basisschool is een stuk van je leven. Voor de kinderen, en voor u, als ouders. In de loop van
acht jaar vertrouwt u uw kind bijna 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten en directie
van de Akker. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Je schooltijd vergeet je nooit
meer en is daarom zo belangrijk op de weg naar groei naar volwassenheid.
Daarbij speelt u als ouders een belangrijke, stimulerende rol.
Onderwijs is meer dan een cognitieve, rationele verwerving van kennis en vaardigheden.
De school is ook een “lerende organisatie” waar kinderen, leerkrachten en ouders van en met
elkaar leren over alles wat belangrijk is en bijdraagt aan hun gevoel van welbevinden.
De leerkrachten begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling naar zelfvertrouwen, zelfkennis,
verantwoordelijkheid en samenwerking en positief sociaal gedrag.
Leren is een voortdurend proces waarin steeds gezocht wordt naar de beste speel- en
leerinhouden voor het kind, en waarbij we proberen aan te sluiten bij de ontwikkeling van het
kind. Een pedagogisch schoolklimaat is een prettig leef- en werkklimaat waarin zowel kinderen
als leerkrachten tot hun recht komen en waarin we in een open en respectvolle communicatie
naar elkaar luisteren, waarin ook ouders mee doen.
Op De Akker streven wij naar een schoolklimaat waarin kinderen
zich veilig voelen.
zich geaccepteerd weten.
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hun (eventuele) faalangst kunnen overwinnen en hun zelfvertrouwen kunnen opbouwen
of hervinden.
een prettige en stimulerende leeromgeving ervaren.
een gevoel van eigenwaarde kunnen opbouwen en een reëel positief zelfbeeld kunnen
ontwikkelen.

Wij brengen dit klimaat tot stand door
een positieve benadering van de kinderen en positieve verwachtingen naar hen uit te
stralen.
het bieden van structuur in de vorm van orde en regelmaat, duidelijke afspraken en
regels.
het stimuleren van zelfstandigheid en probleemoplossend denken.
tijd en aandacht aan elk kind te geven.
vanuit een veilige situatie aandacht voor de sociale ontwikkeling.

5.4 I.P.C
Onderwijs is steeds in beweging. Nieuwe ontwikkelingen en veranderingsprocessen volgen elkaar
snel op. Het onderwijs, waarin het kind en het leren van het kind centraal staan, omvat vele
activiteiten, binnen en buiten de school. Wij willen prestatiegericht zijn, maar ook zorgzaam.
In het eigentijdse onderwijs proberen wij een aanzet te geven tot een open, lerende houding
waarin plaats is voor verwondering.
Adaptieve thema’s zijn uitgangspunt voor het invoeren van onderwijs vernieuwende
activiteiten.
In plaats van aparte zaakvakken bieden we nu thema’s aan in de groepen 4 t/m 8. Deze thema’s
omvatten de kerndoelen voor het basisonderwijs. De principes die horen bij de opzet van de
thema’s worden al aangeboden vanaf groep 1. Bij het uitwerken van een thema ga je uit van
wat het kind al weet en wat deze gaat leren. Dit gaat om inhoudelijke leerstof maar ook om
vaardigheden. Alle doelen voor de leerstof en vaardigheden zijn op leerkracht- en op leerling
niveau.

5.5 Een rijke leeromgeving
Het bieden van een krachtige, uitdagende leeromgeving is een voorwaarde om het thematisch
onderwijs tot haar recht te laten komen. In de klas ontstaat een “wereld” waarin iets gebeurt,
waarin leerlingen zelf actief zijn en initiatief tonen en waar het lezen, schrijven, rekenen,
spreken en luisteren integraal geoefend wordt en waar de leerlingen het leesbegrip ontwikkelen
dat zo nodig is voor de voortgang van het leerproces.
En dan raken scholen de kern. Op De Akker zoeken wij naar vormen om die kern te raken.
Kinderen krijgen meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid; er komt meer “beweging” in de
groep. Het competentiegevoel “ik kan het” groeit.
Vormen van hulp en ondersteuning zijn gericht op het vergroten van het zelfstandig
leervermogen.
Het thematisch onderwijs omvat Adaptief onderwijs en wil “de brede ontwikkeling van de
totaliteit van het mens-zijn” inzetten.
Vorming van hoofd, hart en handen: intellectueel, sociaal-emotioneel en expressief, creatief,
esthetisch, technisch, cultureel.
Concentratie, motivatie en interesse worden aangestuurd en bevorderd, de leerling maakt zich
een houding eigen t.o.v. eigen prestaties en ontwikkelt een (goede) werkhouding in relatie tot
de taak of opdracht
Thematisch onderwijs nodigt uit om zelf oplossingen te zoeken, problemen op te lossen en
opdrachten uit te voeren. Het zelfvertrouwen wordt daardoor bevorderd.
De kinderen hebben een bepaalde keuzevrijheid waarbij de leerkracht een stuk
verantwoordelijkheid bij het kind zelf legt.
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Het rendement van samen leren is hoog: kinderen zijn heel goed in staat elkaar te helpen en uit
te leggen: het samen leren geeft vaak betere resultaten en in sociaal opzicht leren kinderen zo
met elkaar omgaan en rekening met elkaar te houden.
Thematisch onderwijs nodigt uit om inspirerend onderwijs te geven; betrokken, uitdagend,
motiverend en aansluitend bij de ontwikkeling van het kind.
Open staan voor de ander en bewustwording van de verantwoordelijkheid voor zichzelf, de
naaste en de omgeving is een doel dat wij willen nastreven op de Akker: Opdat het zaad dat
uitgestrooid werd, mag groeien op goede grond!
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6.0

De zorg voor onze leerlingen

Start van de basisschool
De kinderen, die voor het eerst op school komen, proberen we zo op te vangen, dat zij zich snel thuis
voelen. Voordat een kind bij ons op school geplaatst wordt, is er een gesprek tussen de
ouder(s)/verzorger(s) van het kind en de directeur. In dat gesprek wordt u geïnformeerd over de gang van
zaken op onze school. Wanneer er al bekend is dat er zorg is omtrent de ontwikkeling van uw kind op een
bepaald gebied, dan volgt er ook een gesprek met de intern begeleider, om zo samen te kunnen kijken
welke zorg uw kind nodig heeft. Er is dan ook een overdracht van de informatie vanuit de peuterspeelzaal
of kinderdagverblijf, samen met de ouders. Wij verwachten van de ouder(s)/verzorger(s) dat zij met de
christelijke grondslag en doelstelling van onze school van harte instemmen en/of deze respecteren. De
instroom van leerlingen gebeurt in overleg
met ouders en leerkracht. Als een leerling bijna 4 jaar is, wordt hij /zij op school uitgenodigd om kennis
te maken met de groep en de juf. De kinderen van de instroomgroep van groep 1, die tussen januari en
einde schooljaar instromen, kunnen soms i.v.m. de groepsgrootte niet alle dagdelen naar
school of gaan naar een instroomgroep. Wanneer een kind op latere leeftijd instroomt in een hogere
groep in het basisonderwijs, doen wij natuurlijk eveneens ons uiterste best het kind zich zo snel mogelijk
thuis te laten voelen. We verbinden dan bijvoorbeeld een maatje aan de startende leerling, dit maatje
maakt de nieuwe leerling wegwijs in de school.
Najaarskinderen; instroom 4-jarige leerlingen en doorstroming in de onderbouw
Wij hanteren net zoals vele andere basisscholen een grens op datum om te bepalen of een kind naar
groep 2 zou kunnen doorstromen. Alle leerlingen die na 1 oktober vier jaar worden, komen in de
instroomgroep en gaan na de zomervakantie in principe naar groep 1. Vanaf 2007 is dit standpunt
gewijzigd. De wet en de toezichthouder (onderwijsinspectie) spreekt over een periode van acht jaar voor
het doorlopen van de basisschool. Kinderen die voor 1 januari gestart zijn op school, zouden aan het
einde van het schooljaar door moeten stromen naar groep 2 en later automatisch naar groep 3. We willen
de doorstroming naar een volgende groep bekijken vanuit de ontwikkeling van een kind. Het kan dus zijn
dat we hierdoor tot een andere conclusie komen. De ontwikkeling van kinderen (sociaal-emotioneel en
cognitief) is bepalend en niet de geboortedatum en leeftijd. Dit geldt overigens ook voor de leerlingen in
groep 2, die qua leeftijd wel zouden kunnen doorstromen naar groep 3, maar er toch niet klaar voor zijn.
Het is van belang dat we tot een goede beoordeling van de ontwikkeling kunnen komen. Uiteraard vindt in
nauw overleg met de ouders besluitvorming plaats, met behulp van de lijst beslissingsaspecten.
Belangrijke elementen voor een beslissing daarbij zijn: de werkhouding, sociaal-emotionele en motorische
ontwikkeling ( te observeren) en cognitieve ontwikkeling (te meten).
Onderwijs zo passend mogelijk
We proberen op De Akker zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. Kinderen die meer uitdaging aan
kunnen, proberen we daartoe uit te dagen. Kinderen met specifieke zorgbehoeften wordt zoveel mogelijk
passende hulp geboden. Dit alles vindt zoveel mogelijk binnen de groep en op de leerpleinen plaats,
opdat ieder kind binnen het groeps- en schoolklimaat zoveel mogelijk tot zijn recht komt. Zelfstandig
werken is een belangrijke voorwaarde om deze zorgverbreding binnen de school toe te passen en steeds
meer inhoud te geven. Daarnaast is de aanwezigheid van een onderwijsassistent of remedial teacher
onmisbaar.
Het onderwijs zo passend mogelijk maken, dat beogen wij te realiseren door drie belangrijke principes
toe te passen.
1) opbrengstgericht werken;
2) handelingsgericht werken;
3) werken vanuit de 1-zorgroute.
In het kort proberen wij opbrengstgericht en handelingsgericht werken en het werken vanuit de 1zorgroute als volgt toe te passen. Samengevat behelst dit de volgende punten:
1) Op onze school wordt de ontwikkeling van leerlingen systematisch gevolgd en in kaart gebracht.
2) We stellen doelen voor leerlingen en voor de gehele groep op en werken planmatig aan deze
doelen. Er worden doelen gesteld voor het leren en voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
3) Vanuit de doelen werken wij: de leraar biedt de leerlingen leerstof op gedifferentieerde wijze
aan. Dit houdt in dat de leerstof bij de meeste schoolvakken passend aangeboden wordt: verkort,
standaard of verlengd. Dit bepalen wij per kind aan de hand van hoe een kind een instaptoets
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4)

5)

6)

7)

8)

(aan de start van een blok) maakte. Wij kiezen hiervoor als insteek het werken met
groepsplannen. In het groepsplan geeft de leerkracht doelgericht aan, hoe zij met de
verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep omgaat. In een groepsplan
worden leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in groepen ingedeeld. Leerkrachten zijn
beter in staat, om vanuit een groepsplan, het onderwijs aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften te realiseren.
De leerstof verwerken de leerlingen door middel van vervolgopdrachten: er volgt een periode van
inoefenen. Ook deze periode is zoveel mogelijk passend gemaakt voor de leerling:
a. Binnen de periode van inoefenen ontvangen leerlingen met meer begeleidingsbehoefte
remedial teaching (= extra aanbieden van de lesstof op diverse manieren). De zorg die
deze leerlingen (extra) ontvangen staat omschreven in handelingsplannen. In eerste
instantie wordt de extra zorg binnen de groep door de eigen leerkracht gegeven. Het kan
zijn dat door de groepssamenstelling een RT’er of OA wordt ingezet. Ouders worden
hiervan altijd op de hoogte gesteld.
b. Binnen de periode van inoefenen ontvangen kinderen die uitdaging nodig hebben,
verrijkingswerk. Dit betekent dat leerstof in sommige gevallen compacter gemaakt wordt
(de leerlingen beheersen de stof al en maken een minimum deel) waarna ze andere,
verrijkende leerstof aangeboden krijgen, soms op een ander leergebied. Het protocol
meer- en hoogbegaafdheid De Akker ligt ter inzage op school en vragen hierover kunnen
gesteld worden aan de intern begeleider en/of leerkrachten.
Na een periode van inoefenen wordt deze periode geëvalueerd door middel van het verzamelen
van gegevens. Dit wordt gedaan door
a. het afnemen van methodegebonden toetsen. Een methodegebonden toets wordt door de
leraar beoordeeld met cijfers en/of letters. (Meer uitleg over methoden: hoofdstuk 10.4.)
b. het laten uitvoeren van opstellen, werkstukken en presentaties.
c. het observeren van de leer- en werkhouding van de leerling. Naast kennis zijn namelijk
ook de houding en vaardigheden van een kind van belang.
d. het afnemen van niet-methodegebonden toetsen (op vaste momenten per jaar, zie tabel
op volgende pagina). De scores van deze landelijk genormeerde toetsen worden ingevoerd
in het leerlingvolgsysteem, Parnassys. Een toetsuitslag van een niet-methodegebonden
toets is verdeeld in vijf gebieden en verloopt van niveau I (hoogste score) tot en met V
(laagste score). We vergelijken de ontwikkeling van de leerlingen met het afnemen van en
niet-methodegebonden toets met het landelijk gemiddelde.
e. Voor de jongste kinderen (groep 1 en 2) geldt dat de ontwikkelingen gevolgd worden via
het DORR-leerlingvolgsysteem (meer informatie hierover in het informatieboekje voor de
kleuters) en niet via (niet-)methodegebonden toetsen.
Alle verzamelde gegevens worden geanalyseerd. Er wordt gekeken naar de eerder gestelde
doelen: zijn de doelen op kind- en groepsniveau behaald? Deze analyse wordt door het team
besproken en er volgen aanpassingen van het onderwijs. We kijken welke leerlingen extra
begeleidingsbehoefte nodig hebben en maken daarvoor een handelingsplan. We kijken welke
leerlingen uitdaging nodig hebben en maken voor hen een planner. Er vinden in deze fase
leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen en opbrengstgesprekken plaats en natuurlijk ook:
oudergesprekken/ kindgesprekken (zie punt 9 en 10). Nieuwe doelen worden gesteld, op kind- en
schoolniveau. Een nieuwe periode van leerstofaanbod en inoefenen gaat in.
We betrekken het kind bij ons onderwijs. In de zorg aan een leerling wordt vaak over de leerling
in plaats van met de leerling gesproken. Wij willen de leerling actief betrekken bij het eigen
onderwijs. De leerkracht voert daarom regelmatig kindgesprekken met leerlingen. De leerkracht
gaat met de leerling in gesprek, waardoor de leerling zich serieus genomen voelt en gemotiveerd
is om actief “mee te doen”. Leerlingen kunnen de leerkracht informatie geven over wat goed
gaat, wat minder goed gaat, wat ze willen leren en waar zij hulp en begeleiding van de leerkracht
bij nodig hebben. Deze gesprekjes vinden al plaats vanaf groep 1. Dat kan bijvoorbeeld een
gesprekje zijn tijdens een spelletje met een kind, maar het kan ook vooraf gepland worden.
We betrekken de ouder. De vorderingen van de leerlingen worden op geplande spreekmiddagen
en – avonden besproken met ouders. Ouders krijgen hiertoe vier tot vijf keer per jaar de
mogelijkheid. Tussendoor is het voor ouders natuurlijk ook mogelijk om met de leerkracht in
gesprek te gaan, ouders zijn altijd welkom om hiervoor een afspraak te maken. Tweemaal per
jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis (februari/ juni). Voor ouders is het
belangrijk om te weten hoe de hulp aan hun kind eruit ziet, dat ze weten hoe de zorg
georganiseerd is en wat ze van wie kunnen verwachten. Zij kennen hun kind als geen ander en
kunnen de leerkracht en school waardevolle informatie verschaffen.

- 18 -

9) Positieve aspecten van leerling, leerkracht, school en ouders zijn van belang. We richten ons
voortdurend op de positieve kwaliteiten: Wat kan dit kind goed? Wat vindt het leuk? Wat zijn
stimulerende factoren? Waarin is deze leerkracht sterk? Welke aanpak en onder welke
omstandigheden? Waarin zijn deze ouders sterk? We benutten deze positieve kwaliteiten in het
onderwijs naar leerlingen. We lokaliseren “problemen” niet alleen in het kind, maar kijken naar
“dit kind in deze groep bij deze leerkracht in deze school en met deze ouders”. We brengen
daarbij alle factoren in kaart en richten ons op de interacties (en de effecten daarvan) tussen het
kind, medeleerlingen, leerkrachten en ouders. Dit biedt aanknopingspunten om tot een betere
afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van het kind te komen.
10) Aan het einde van een schooljaar worden alle verzamelde gegevens rondom een leerling in een
zorgvuldige overdracht doorgegeven aan de collega die de groep overneemt. Dit gebeurt zowel
mondeling (‘warme overdracht’) alsmede via een digitale notitie (om terug te kunnen kijken).
11) Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden in Parnassys. Alle gegevens van het kind
worden in het leerlingdossier van Parnassys bewaard: leerlingenbesprekingverslagen,
handelingsplannen, onderzoeksverslagen, observatieverslagen, toets- en rapportgegevens,
verslagen oudergesprekken. Ouders mogen het dossier van hun kind ten allen tijde inzien. Maakt u
hiervoor een afspraak met de IB. Zonder uw schriftelijke toestemming laat de school het dossier
niet aan derden zien.
12) Zodra een kind de school verlaat, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld voor de volgende
school. Ouders hebben inzage in dit onderwijskundig rapport.
Toets
Dyslexiescreening

Groep
2

Toetsen leesvoorwaarden
(Lijn-3)
CITO Drie Minuten Toets
(woorden lezen)
CITO AVI
(tekst lezen)
CITO Begrijpend lezen

3

CITO Spelling

3 tot en met 8

CITO Rekenen Wiskunde

3 tot en met 8

Tempo Test Rekenen
(TTR)
CITO Studievaardigheden
CITO Entreetoets

4 tot en met 8

CITO Eindtoets

8

3 tot en met 8
3 tot en met 8
3 tot en met 8

8
7

Frequentie
Midden groep 2
Bij uitval opnieuw aan het einde van groep 2.
Twee keer per jaar (start jaar + midden).
Twee keer per jaar (midden + eind).
Bij uitval vier keer per jaar.
Twee keer per jaar (midden + eind).
Bij uitval vier keer per jaar.
Groep 3 t/m 6 twee keer per jaar (midden + eind)
Groep 7 en 8 éénmaal per jaar.
Twee keer per jaar (midden + eind).
Groep 7 en 8 éénmaal per jaar.
Twee keer per jaar (midden + eind).
Groep 7 en 8 éénmaal per jaar.
Eenmaal per jaar (begin schooljaar).
Eenmaal per jaar (begin schooljaar)
Eenmaal per schooljaar (april/mei). De uitkomst van deze
toets geeft een voorspelling van het best passende
brugklastype (niveau) voor uw kind.
Eenmaal per schooljaar (april). De uitkomst van deze toets
geeft een voortgezet-onderwijs schooladvies af. Desondanks
geven wij in groep 8 in oktober en daarnaast in januari ook
reeds een VO-schooladvies af. Het gegeven schooladvies
weegt het zwaarst bij de toelating tot het voortgezet
onderwijs. In een VO-schooladvies geeft de school aan welk
type voortgezet onderwijs het beste bij het kind past.
Daarbij kijkt de school onder andere naar:
- de aanleg en de talenten van een leerling;
- de leerprestaties;
- de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
- de concentratie, de motivatie en het
doorzettingsvermogen van een leerling.
Na afname van de CITO Eindtoets wordt gekeken of het
schooladvies heroverwogen dient te worden. Is het advies
vanuit de CITO Eindtoets lager dan het gegeven schooladvies,
dan is heroverweging (in principe) niet aan de orde. Is het
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advies van de CITO Eindtoets hoger dan het gegeven
schooladvies, dan is heroverweging aan de orde en vindt een
gesprek met ouders, leerkracht en IB plaats.
Nog een aantal zaken in het kort…
 Intern Begeleider (IB)
Om de leerlingenzorg op onze school te coördineren is een coördinator voor de leerlingenzorg aangesteld.
Zij is verantwoordelijk voor de zorgstructuur. De IB draagt zorg voor de orthotheek, adviseert bij het
opstellen van handelingsplannen, stelt ontwikkelingsperspectieven op, vraagt
toelaatbaarheidsverklaringen aan, maakt de toetskalender, controleert de uitvoering hiervan en
bespreekt vooral met de leraren welke leerlingen extra zorg nodig hebben en hoe zij het beste begeleid
kunnen worden. Zij overlegt hierover met collega's van andere scholen, met de vertegenwoordiger van
het speciaal onderwijs en met de schoolbegeleidingsdienst. De IB onderhoudt de externe contacten als
het gaat om leerlingenzorg. Hierbij kunt u ook denken aan Buurtzorg Jong of instanties als de Psychologen
Praktijk Putten en de participatie in diverse overlegstructuren op lokaal en regionaal niveau. Juf Marianne
van Beek-van Hierden is Intern Begeleider op De Akker. Zij is in de functie van IB aanwezig op dinsdag,
woensdag en donderdag (en indien nodig na afspraak op een ander moment).
 Remedial Teacher
In eerste instantie vindt de zorg voor de leerling in eigen groep plaats. Daar signaleert de leerkracht een
leer- en/of gedragsprobleem. Daar wordt ook de eerste hulp geboden. In een enkel geval vindt er hulp
buiten de groep plaats (bijvoorbeeld bij kinderen met dyslexie). Om invulling te geven aan deze hulp gaat
de RT’er planmatig aan de slag met groepjes kinderen in de hulpperiodes. Regelmatig vindt er overleg
plaats tussen leerkracht, de IB-er en de RT-er. Wij hebben op school drie remedial teachers in dienst. In
2018-2019: Groep 6, 7 en 8: in totaal 7 dagdelen (verspreid over de drie groepen).
 Onderwijsassistent
Juist omdat wij de begeleiding die een leerling nodig heeft, zoveel mogelijk willen uitvoeren in de klas,
hebben wij ervoor gekozen om meerdere onderwijsassistenten in te zetten. De functie van een
onderwijsassistent is het ondersteunen van een leraar. Een onderwijsassistent kan taken overnemen van
de leerkracht en meer aandacht geven aan de leerlingen. Een onderwijsassistent mag niet alleen voor de
klas staan om les te geven en valt onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht die hier wel toe
bevoegd is. Wij hebben op school meerdere onderwijsassistenten in dienst.
In 2018-2019: Groepen 1 en 2: 4 dagen; Groep 3: vier dagen; Groep 4: drie dagen; Groep 5: anderhalve
dag.
 Ontwikkelingsperspectief
Bij een achterstand van meer dan 10 maanden (één schooljaar) op twee of meer hoofdvakken, of wanneer
er sprake is van een andere problematiek, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. De
vorderingen van het kind worden dan niet meer vergeleken met de hele groep, maar er wordt gekeken of
het de doelen die voor het kind zelf gesteld zijn behaald worden. De hoofdvakken zijn technisch lezen,
begrijpend lezen, spelling en rekenen. In het OPP wordt berekend welk niveau het kind waarschijnlijk zal
halen in groep 8 en welke tussendoelen daarbij horen. Ook zal er, in overleg met ouders, naar de
doorstroommogelijkheid naar het voortgezet onderwijs worden gekeken. Het OPP wordt gekoppeld aan
het groepsplan of een handelingsplan. Het OPP wordt opgesteld door de IB-er in samen met de leerkracht
en in sommige situaties eveneens besproken met de consulente van schoolbegeleidingsdienst Centraal
Nederland. Daarna wordt het besproken met ouders en twee keer per jaar geëvalueerd met ouders en
kind.
 Doublure of versnellen
Wanneer er sprake zou zijn van doublure (zittenblijven) of versnellen houden wij per desbetreffend kind
een beslissingsaspectenlijst (doublure- of versnellingsformulier) bij dat wij meerdere malen in
desbetreffend schooljaar met ouders bespreken. We kiezen alleen voor doublure als het beter is voor het
kind. We geven dit advies op grond van observatie en toetsen die zijn genoteerd op een specifiek
daarvoor opgesteld formulier. Bij een mogelijke doublure vindt er altijd overleg plaats tussen ouders en
leerkracht, in het bijzijn van de IB-er en is er advies ingewonnen bij de Schoolbegeleidingsdienst.
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 Ondersteuningsprofiel
Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. De
school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de website van de school vinden
of op school inzien. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven
en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft.
 Zorgplicht
Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met de
ouders onderzoekt of de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat
dit niet mogelijk is, heeft de school de opdracht om met de ouders naar een passende plaats te zoeken.
 Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Als duidelijk is geworden, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale
(basis)school te gaan, dan vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring
voor zo’n school aan. Dit doet de school bij het genoemde samenwerkingsverband en als er sprake is van het
besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, kan de leerling geplaatst worden in het speciaal
(basis)onderwijs.
Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats is
in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden.
School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind,
onze leerling te zoeken. Bent u van mening dat u bij ons als school onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u
ons verzoeken om ons in gezamenlijkheid tot het samenwerkingsverband te wenden.
 Extra ondersteuningsarrangement
Het is mogelijk om in samenspraak met ouders aanvragen van een extra ondersteuningsarrangement in te
dienen voor kinderen die zeer moeilijk leren, een lichamelijk handicap hebben, langdurig ziek zijn of voor
kinderen met ernstige gedrags-, werkhoudings- of sociaal-emotionele problemen. Ook het inwinnen van
advies en vragen van informatie, wanneer er andere of meer vragen zijn met betrekking tot het
ondersteuningsaanbod behoort tot de mogelijkheden.
 Ziekte van leerlingen
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers
bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we
gebruik maken van deskundigheid van een Consulent Onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Het is onze
wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast
vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de
klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij
hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek is, o.a. belangrijk om
leerachterstanden zoveel mogelijk te voor komen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te
houden.
 Rouwverwerking
In geval van overlijden van een leerling, leerkracht of ouder van een kind beschikt de school over een
draaiboek rouwverwerking, waarin een procedure staat hoe te handelen in de opvang van leerlingen,
ouders en leerkrachten en waarin de contacten met de naaste familie beschreven staan. Het draaiboek
rouwverwerking is opvraagbaar bij Marianne.
 Aandacht voor sociaal-emotioneel welbevinden en veiligheid
 Aandacht voor ‘anti-pesten’
Op basisschool De Akker is er sprake van een actief veiligheidsbeleid en de effecten van dit beleid worden
periodiek (2x per jaar) gemonitord met behulp van de WMKPO-vragenlijst Sociale Veiligheid (Groep 5-6-78-leerlingen). Uitkomsten van deze vragenlijst zijn op te vragen bij de directeur of intern begeleider van
de school.
Daarnaast besteden de leerkrachten wekelijks aandacht aan het ontwikkelen van een veilig school- en
klassenklimaat met behulp van methodes en voorlichtingslessen. Voorbeelden hiervan zijn lessen KWINK
(onze methode voor sociaal-emotioneel leren) en voorlichtingslessen GGD en Gezonde School/ Jeugd-Punt
Putten.
We werken op onze school met vijf basisregels. Deze basisregels worden aan het begin van ieder
schooljaar opgesteld door de leerlingen van een groep, samen met hun leerkracht(en). De regels krijgen,
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ondertekend door alle leerlingen, een prominente plek in het klaslokaal. Er wordt regelmatig
teruggegrepen op de regels. De regels worden door de leerlingen met hun leerkracht(en) opgesteld, maar
behelzen globaal onder andere het volgende:
o We spreken met respect over God
o We gaan op een goede (respectvolle) manier met elkaar om
o We gaan op een zorgvuldige manier met de spullen om
o Iedereen voelt zich veilig
o We zijn eerlijk en vertellen de waarheid.
Sociaal-emotioneel welbevinden monitoren wij eenmaal per jaar door middel van afname van de Sociale
CompetentieObservatieLijst (SCOL).
Het is desondanks een grote opgave om voldoende zicht te hebben op niet-wenselijke situaties in het
pedagogisch leefklimaat. Pesten gebeurt in de meeste gevallen buiten het zicht van de leerkracht en
gedrag is veelal niet eenduidig. De ongrijpbaarheid van het fenomeen ‘pesten’ maakt de aanpak des te
moeilijker. Het is daarom dat een (anti-)pestprotocol is opgesteld, om te proberen grip te krijgen op de
ongrijpbaarheid van het fenomeen ‘pesten’. Het coördineren van het anti-pestbeleid is een taak van de
intern begeleider van de school (M.W., Marianne, van Beek-van Hierden). Zij is als anti-pestcoördinator
(APC) eveneens een vast aanspreekpunt in het kader van pesten. Het is haar taak om pesten actief tegen
te gaan. In het anti-pestprotocol is uitgebreid te lezen hoe dit op basisschool De Akker opgepakt wordt.
Het anti-pestprotocol wijst op:
het voorkómen van pestgedrag, een preventieve aanpak.
het tijdig signaleren van pestgedrag en duidelijk stelling nemen
het krachtig tegengaan en stoppen van pestgedrag
het inschakelen van ouders bij het remediëren van het probleem.
het helpen van de betrokken kinderen: trachten een positieve en effectieve bijdrage te
leveren aan voorkomen en bestrijden van pestgedrag.
het zo nodig inschakelen van deskundige hulp.
Het anti-pestprotocol is te vinden op de website van de school, daarnaast ook opvraagbaar bij Marianne.
 Verwijsindex
De Verwijsindex is een digitaal, landelijk systeem waarin risicomeldingen over kinderen en jongeren van 0
tot 23 jaar wordt vastgelegd. Het gaat om kinderen en jongeren die in hun persoonlijke ontwikkeling
bedreigd worden en daardoor buiten de maatschappij dreigen te komen. Deze signalen kunnen door
bijvoorbeeld het onderwijs, hulpverleners in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg of bij justitie worden
gemeld aan deze centrale verwijsindex. Wanneer eerdere meldingen over een bepaald kind of bepaalde
jongere zijn gedaan, worden de betrokken instanties actief geïnformeerd over elkaars melding, waardoor
een sluitende jeugdketen ontstaat. Hierdoor kan betere zorg worden geboden. U wordt als ouders altijd
op de hoogte gebracht wanneer sprake is van een melding in de Verwijsindex. Kijkt u voor meer
informatie op www.verwijsindex.nl
Alle gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht de verwijsindex in hun gemeente in te voeren. Zij
zien tevens toe op de bescherming van de privacy van de jeugdige zoals wettelijk bepaald en bewaakt
wordt.
 Externe contacten rondom zorg
Met deze partners werken wij samen:
 Centraal Nederland – een schoolbegeleidingsdienst uit Nunspeet (www.centraalnederland.nl).
 Zeeluwe. Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend
onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een
samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe te
Harderwijk (www.zeeluwe.nl). We verwijzen voor meer informatie over Passend onderwijs naar
de website: www.passendonderwijs.nl
 Buurtzorg Jong. Sinds begin 2013 is de gemeente Putten gestart met Buurtzorg Jong. Deze
organisatie heeft hele korte lijnen en kan op korte termijn ingeschakeld worden om ouders zo
snel mogelijk de hulp te bieden die nodig is. De zorg die geboden wordt kan kortdurend zijn,
maar is het gewenst dat de zorg langer doorloopt is dat ook mogelijk. Dit gaat in overleg met de
ouders, zij geven aan wat hun hulpvraag is. Er is regelmatig overleg met school en ouders om zo
nauw mogelijk samen te werken. Een aanvraag kan gedaan worden in overleg met de IB-er maar
ouders kunnen ook zelf bellen naar Buurtzorg Jong.
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Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunt u als ouder terecht met uw vragen rondom de
opvoeding. Zij werken samen met Buurtzorg Jong en kunnen ook doorverwijzen naar andere
instanties.
Schoolarts en/of jeugdverpleegkundige (GGD)
 Overdracht door het consultatiebureau.
Alle kinderen worden, na het laatste onderzoek door het consultatiebureau (JGZ 0-4 jaar),
overgedragen aan het team Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost- Gelderland (GGD
NOG) (JGZ 4-19 jaar). Wanneer er specifieke aandachtspunten zijn, bespreekt het
consultatiebureau deze met de GGD.
 Gezondheidsonderzoek 5 jarigen
Alle leerlingen worden rond de leeftijd van 5 jaar, samen met hun ouders, uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek. De jeugdverpleegkundige voert het gezondheidsonderzoek uit, tenzij er
specifieke aandachtspunten zijn. In dat geval worden de kinderen en hun ouders bij de jeugdarts
uitgenodigd. Het gezondheidsonderzoek duurt gemiddeld 20 minuten. Alle kinderen van 5 jaar
worden gemeten en gewogen. Ook gehoor en visus (gezicht) worden onderzocht. Daarnaast
kunnen ouders gesprekonderwerpen aangeven.
 Spraak-taalscreening 4-5 jarigen.
Rond de leeftijd van 4-5 jaar voert de logopedist de spraak-taalscreening uit. Voorafgaand aan
deze screening vullen de ouders en de leerkracht een vragenlijst in. De logopedist beoordeelt
naar aanleiding van de antwoorden of een kind tot de risicogroep voor spraak- en/of
taalproblemen behoort, of dat andere logopedische risicofactoren aanwezig zijn. Deze kinderen
ziet de logopedist voor een spraak-taalscreening. Daarbij wordt vooral gelet op spraak, taal,
luistervaardigheden, mondgedrag en stem. Voor eventuele behandeling worden kinderen
doorverwezen naar een vrijgevestigd logopedist (dit zijn een aantal logopediepraktijken in
Putten).
 Gezondheidsonderzoek op indicatie.
Natuurlijk kunnen er ook voor of na de leeftijd van 5 jaar vragen over de gezondheid en
ontwikkeling van kinderen zijn. Dan kan een gezondheidsonderzoek op indicatie aangevraagd
worden, of kunnen ouders verwezen worden naar het inloopspreekuur van de
jeugdverpleegkundige. De aanwezigheid van ouders/verzorgers is ook bij dit
gezondheidsonderzoek op indicatie mogelijk.
 Inloopspreekuur.
Ouders, leerlingen en leerkrachten met vragen kunnen hier gebruik van maken. De
jeugdverpleegkundige houdt minimaal 4 keer per jaar een inloopspreekuur. Dit kan op school zijn,
maar ook op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
 Meten, wegen en vaccineren van 9 jarigen.
Alle kinderen worden in het jaar dat zij 9 jaar worden, gemeten en gewogen. In dit jaar krijgen
deze kinderen ook een uitnodiging voor de BMR- en DTP-vaccinaties die op dezelfde dag worden
gegeven.
 Contactmoment groep 7.
Leerlingen van groep 7 krijgen een interactieve bijeenkomst over genotmiddelen, seksuele
gezondheid, overgewicht (voeding en bewegen) en mediawijsheid.
 Verwijzen door de jeugdarts.
De jeugdarts kan rechtstreeks verwijzen naar eerste- en tweedelijns hulpverleners. De
jeugdarts brengt de huisarts op de hoogte van de verwijzing.
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7.0

Ouders en de school

Een goede samenwerking tussen school en ouders is altijd zeer belangrijk. Ouders en school zijn
samen verantwoordelijk voor de vorming en daarmee ook het welbevinden van de kinderen.
De onderwijs- en opvoedingsdoelen wijzen in dezelfde richting: de kinderen begeleiden op weg
naar hun volwassenheid, bijdragen aan hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid, en hen
handreikingen geven waarmee zij hun leven zin en richting kunnen geven.
Ouders en de school zijn elkaar partners in onderwijs en opvoeding. Een open communicatie en
betrokkenheid zijn daarin onontbeerlijk.
Leerlingen, leerkrachten en ouders zijn de drie pijlers waarop het onderwijs rust. Zij hebben
elkaar nodig en in de school als “lerende organisatie” spreken zij elkaar aan in het samen op
weg zijn.
Onderwijs is geen consumptieartikel. Het gebeurt niet vanzelf.
Het wordt gedragen door mensen die bevoegd en gedreven zijn tot het geven van onderwijs en
die d.m.v. reële doelstellingen zich inzetten om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
Hier is een dosis idealisme voor nodig.
Binnen onze mogelijkheden willen we zoveel mogelijk datgene bieden wat uw kind nodig heeft.
Samen met u als ouder willen wij dat onderwijs en opvoeding elkaar zo veel mogelijk aanvullen
en versterken.
Voor advies, informatie of vragen over school en onderwijs: u kunt op werkdagen van 10.00 tot
15.00 uur gratis bellen naar het Landelijk Informatiecentrum voor ouders.
Tel. 0800-5010

7.1 Informatieverstrekking
Ouders worden op de hoogte gehouden van de leervorderingen/sociale competenties van hun
kind(eren) d.m.v.:
Kennismaking gesprekken: In dit verplichte gesprek van 15 minuten wordt aan het
begin van het schooljaar een contact gelegd tussen ouders en leerkracht. Doel van
dit gesprek is voornamelijk: kennismaking. De ouders zijn vooral aan het woord,
zij mogen de leerkracht(en) vertellen over hun kind.
Gesprek n.a.v. de herfstsignalering. Dit zijn facultatieve gesprekken van 10
minuten per kind. In deze ronde worden met name de sociaal-emotionele
aspecten rondom een kind besproken (sociogram, SCOL, …).
Gesprek n.a.v. de wintersignalering en rapport 1.
Dit zijn verplichte gesprekken van 10 minuten per kind. In dit gesprek worden
rapport 1 en bijgaande zaken besproken.
Gesprek n.a.v. de zomersignalering en rapport 2. Dit zijn facultatieve gesprekken
van 10 minuten per kind. In dit gesprek worden rapport 1 en bijgaande zaken
besproken. In groep 7 is dit gesprek niet facultatief, maar verplicht (i.v.m.
bespreken van de CITO Entreetoets en het VO-schooladvies).
Schooladvies en onderwijskundig rapport voor de leerlingen van groep 8. Deze
gesprekken vinden doorgaans in januari/februari plaats en duren 15 minuten. De
gesprekken zijn verplicht.
Over andere activiteiten of processen op school worden ouders geïnformeerd via:
De nieuwsbrief: 1x per maand, aan het begin van de nieuwe maand.
De nieuwsbrief verschijnt digitaal en alleen op aanvraag op papier. Via de website
kunt u zich aanmelden zodat de nieuwsbrief vanzelf in uw mailbox komt.
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Informatieavond(en): aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseert de
school een informatieavond: algemene informatie over het schoolgebeuren, en
gerichte informatie in de groep.
Inloopmomenten: ouders en grootouders worden 1x per jaar uitgenodigd één of
meerdere lessen in de groep bij te wonen en krijgen regelmatig de uitnodiging om
bij de afsluiting van een IPC thema aanwezig te zijn.
Gezamenlijke thema’s of bijzondere groepsactiviteiten: ouders worden betrokken
bij het proces en/of eindresultaat van onderwijs vernieuwende activiteiten.
Indien gewenst zijn er tussentijdse contacten tussen ouders en school

Bovendien is er een app in ontwikkeling genaamd SocialSchools. In de loop van dit schooljaar
zullen we ermee gaan werken, u krijgt hierover z.s.m. informatie.

7.2 Informatie aan ouders
Het Burgerlijk Wetboek artikel 377 zegt dat de school verplicht is beide ouders te informeren
over de vorderingen van hun kind(eren), ook de ouder die in geval van scheiding, niet met het
ouderlijk gezag belast is, tenzij er een gerechtelijke uitspraak ligt die dit verbiedt.
De school gaat er in eerste instantie van uit dat gescheiden ouders de uitwisseling van
schoolinformatie in onderling overleg hebben geregeld. Wanneer dit niet het geval is zal de
niet-opvoedende ouder schriftelijk bij de directeur moeten vragen om informatieverstrekking.
Daarbij zal een kopie van een legitimatiebewijs moeten worden meegestuurd zodat de school
zeker weet dat het om een (niet-opvoedende) ouder van een leerling gaat. De school zal de
opvoedende ouder over dit verzoek informeren. Als er geen wettelijke belemmeringen zijn, zal
het verzoek ingewilligd worden.
Desgewenst kunnen nadere afspraken gemaakt worden over de informatieverstrekking zoals
bijvoorbeeld met betrekking tot informatie- en rapportavonden.
Ook is informatie over algemene schoolzaken te vinden op de website: www.bmdbdeakker.nl.

7.3 Website
Een goede communicatie is voor elke organisatie van groot belang en hoe kunnen we in de 21e
eeuw beter en sneller met elkaar communiceren dan via de website?
Aan onze website wordt constant gewerkt, informatie over algemene zaken van de school is
daar te vinden. Het afgelopen jaar is i.v.m. de AVG privacy wet besloten dat foto’s niet meer op
de website geplaatst worden. Alle foto’s zijn er dan ook afgehaald. Vanaf dit schooljaar zullen
we gaan werken met de – nog in ontwikkeling zijnde – app ‘SocialSchools’.
Hierover ontvangt u nog informatie.

7.4 Ouderbijdrage
De school kent een ouderbijdrage voor activiteiten en aan te schaffen artikelen die buiten het
budget van het bestuur vallen: bijvoorbeeld bijdrage voor Sinterklaas, schoolreis en
schoolkamp. De ouderbijdrage is vrijwillig en bedraagt € 12,50 per kind per jaar.
Het schoolfonds wordt beheerd door de penningmeester van de oudercommissie en/of directie
van de school. Op school ligt het reglement ouderbijdrage ter inzage.
Eenmaal per jaar wordt verantwoording afgelegd over in- en uitgaande gelden.

7.5 Ouderparticipatie
Op onze school werken diverse ouders mee bij verschillende activiteiten, namelijk:
Handvaardigheid
Buitendag
Schoonmaak
Klusactiviteiten
Excursies
Toernooien
Sportactiviteiten
Oud Papier Actie
Avondvierdaagse
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7.6 Oudercommissie
De Akker heeft een actieve oudercommissie die de ontwikkelingen op een positieve manier
kritisch volgt.
De oudercommissie bestaat uit ouders die gekozen worden uit en door ouders van kinderen van
de school: als ouders geen kinderen meer op school hebben, treden zij af als lid van de
oudercommissie.
De oudercommissie heeft een reglement dat door het bestuur is opgesteld. De o.c. is actief bij
het verlenen van hand- en spandiensten: huishoudelijke hulp, organiseren en inzetten van
klassenmoeders, hulp bij feesten en buitenschoolse activiteiten.
Verder geven zij schoolzaken die hen ter oren komen door aan de MR.
De o.c. vergadert enkele malen per jaar, in bijzijn van de directeur en een personeelslid.
Elk jaar worden er verkiezingen gehouden om nieuwe leden voor de oudercommissie te werven.
Een lijst met namen van oudercommissieleden treft u achter in de schoolgids aan.
Een overzicht van de OC- samenstelling vindt u achter in de schoolgids.

7.7 Medezeggenschapsraad (MR)
De MR van De Akker bestaat uit drie ouders (de oudergeleding) en drie personeelsleden (de
personeelsgeleding).
Elke twee jaar worden er verkiezingen uitgeschreven voor nieuwe leden van de MR. Het
reglement van de MR wordt wettelijk bepaald en is door het bestuur vastgesteld. Een MR-lid
heeft in principe vier jaar zitting in de MR en kan zich herkiesbaar stellen tot een maximum van
zes jaar. De eerstvolgende verkiezingsronde zal zijn in 2013.
Daarnaast heeft De Akker ook een afvaardiging naar de Gemeenschappelijke MR (GMR) van de
Scholenvereniging, een ouder en een personeelslid. Deze worden apart verkozen. De GMR is de
MR van alle scholen van de Scholenvereniging waar onderwerpen op de agenda staan die alle
scholen als geheel aangaan, bijv. onderwijs- en personeelsbeleid, financieel- en facilitair
beleid, schoolvakanties e.d..
De (G)MR is een wettelijk onafhankelijk orgaan dat ouders en personeel een bepaalde inspraak
geeft in het beleid van de school. De MR heeft adviesrecht c.q. instemmingsrecht.
De MR van De Akker heeft haar visie en missie geformuleerd in een document “Samen bouwen
op goede grond”. Hierin staat onder meer hoe de MR wil meedenken in en spiegelen op het
beleid van de school en voorgenomen besluiten. De MR wil zo een serieuze gesprekspartner en
klankbord zijn voor de school en het bevoegd gezag. Daardoor zullen beleid en genomen
besluiten op grotere en bredere draagkracht kunnen rekenen en bouwen we gezamenlijk aan
een betere kwaliteit van onze scholen.
De MR vergadert vijf à zes keer per jaar.
Onderwerpen zoals het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, het vakantierooster en het
Saboso rapport worden dan besproken. Deze behoeven de instemming van de MR. Andere
onderwerpen die besproken worden zijn bijv. het onderwijskundig jaarplan en het management
verslag. De MR heeft hierin een adviserende rol.
Punten van zorg, m.b.t. beleid op onderwijs en/of facilitaire zaken, of punten van zorg in het
belang van leerling en/of personeel, worden binnen de MR besproken en voorzien van advies
gecommuniceerd met de verantwoordelijken.
Een overzicht van de M.R. samenstelling vindt u achter in de schoolgids.
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7.8 Andere ouderactiviteiten
Er zijn op school nog meer oudergroepen actief:
Gebedsgroep: op de eerste dinsdag van de maand komt een interkerkelijke
gebedsgroep bij elkaar in de school. Zij bidt voor de schoolgemeenschap en voor
allen die daarin voorgedragen worden. Ook de kinderen dienen hun
gebedsintenties in via het doosje in de klas.
Coördinator is Gea v.d. Vlist, tel. 360443, geavandervlist@gmail.com
Oud Papier Actie Akker: één maal per maand (zaterdag) wordt het oud papier
ingezameld in een container bij de school. U kunt uw oud papier tussen 9 en 12
uur afgeven. Coördinator is Bertrick van de Kolk, tel. 0341-362544
Hulp bij schoonmaken. Er wordt 2x per jaar grote schoonmaak gehouden, ouders
worden verdeeld over de schoonmaak in januari & juni/juli.
Hulp bij excursies en buitenschoolse activiteiten.
Vaak worden ouders ingeschakeld bij vervoer en begeleiding van leerlingen
tijdens excursies. Ook doet de school een beroep op hulp bij het trainen van de
kinderen voor de sportwedstrijden in schooltoernooien.
Overblijfouders/medewerkers: de Tussenschoolse Opvang (zie 8.5) wordt
gecoördineerd door TSO ‘Brood & Spelen’. \
Hoofdluiscontrole: enkele keren per jaar, meestal na een vakantie.
Coördinator: Erika v.d. Hoek
Voor meer informatie: zie bijlage achter in de schoolgids.
Klassenmoeders: iedere groep heeft twee “klassenmoeders” die een soort
“schakelfunctie” vervullen en (bijvoorbeeld) ouderhulp regelen bij diverse
organisatorische aangelegenheden.

7.9 Overblijfregeling
Onze school biedt de mogelijkheid om kinderen tussen de middag te laten overblijven.
De kinderen zijn dan voortdurend onder toezicht. Er wordt geprobeerd een gezellige sfeer te
creëren zodat de kinderen zich ook kunnen ontspannen. Van 12.00 uur tot 13.15 uur kan uw kind
samen met andere kinderen zijn/haar lunchpakketje eten.
Hoe werkt het overblijven:
Vanaf dit schooljaar wordt de tussentijdse opvang gecoördineerd door een organisatie,
namelijk: ‘Brood & Spelen’. Meer informatie hierover vindt u op www.broodspelen.nl
Verdere communicatie gaat dan ook via deze organisatie, ouders van onze school hebben
hierover op 18 juni een informatiebrief ontvangen per mail.

7.10 Naschoolse opvang
Sinds 1 februari 2008 is de naschoolse opvang gerealiseerd in basisschool “De Schuilplaats” voor
de leerlingen van onze scholen en voor alle ouders /verzorgers van leerlingen in Putten, die het
van belang vinden dat de naschoolse opvang ingevuld wordt vanuit christelijke waarden en
normen. Meer informatie vindt u op: http://www.bsoderegenboogputten.nl/
De naschoolse opvang biedt een speelse omgeving, uitdagende materialen en voldoende
mogelijkheden zodat de kinderen zich verder kunnen ontplooien.
De kinderen van onze basisscholen worden door de leidsters opgehaald bij de school waar zij
onderwijs ontvangen.
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7.11 Inschrijving leerlingen
In principe is de school toegankelijk voor ieder kind waarvan de ouders de grondslag en de
identiteit van de school respecteren.
Om een indruk van de school te krijgen bieden wij ouders van toekomstige leerlingen de
mogelijkheid om vooraf de school te bezichtigen en is er een gesprek met de directeur.
Aanmelding geschiedt schriftelijk via een aanmeldingsformulier dat door de school verstrekt
wordt. Hierbij hoort een intakelijst waarop u informatie over uw kind geeft. Deze informatie is
wettelijk vereist en voor de school van belang. Hiertoe behoren ook eventuele medische en/of
andere indicaties en verklaringen door officiële instanties.
De school behandelt uw informatie uiteraard vertrouwelijk, conform de AVG-privacy-wet.
Een inschrijving wordt pas van kracht vanaf de dag dat het kind vier jaar is geworden.
Wij verwachten dat een kind zindelijk is als het naar de basisschool gaat.
Als uw kind bijna vier jaar wordt, mag het alvast kennis komen maken in de groep en een
dagdeel meedoen. Dit wordt vooraf met de ouder en de leerkracht besproken.

7.12 Uitschrijving leerlingen
Uitschrijving vindt plaats wanneer een leerling is ingeschreven op een andere school. Voor
iedere leerling die tussentijds de school verlaat wordt door de leerkracht een onderwijskundig
rapport opgesteld, ten behoeve van de ontvangende school.
Overplaatsing naar een andere school binnen het bestuur zonder dat er sprake is van verhuizing,
kan alleen na het volgen van een daarvoor speciale procedure.
In geval van klachten dienen de ouders een schriftelijk, gemotiveerd verzoek bij het bevoegd
gezag in. De uitspraak van het bestuur is bindend.
Overplaatsing vindt in principe alleen plaats aan het einde van het cursusjaar.
Tussentijdse overplaatsing gebeurt alleen op pedagogische, medische en/of psycho -sociale
indicatie.

7.13 Schorsing/verwijdering van leerlingen
Natuurlijk hopen we met elkaar dat het niet gebeurt, maar er kunnen zich op school problemen
voordoen met een leerling die ertoe zou leiden dat het bevoegd gezag op grond van artikel 40
van de Wet op het Primair Onderwijs uiteindelijk besluit tot schorsing/verwijdering van de
desbetreffende leerling. Hierbij wordt door het onderwijzend personeel, de directeur en het
bevoegd gezag een procedure gevolgd. In deze procedure zijn de voorschriften van artikel 63,
tweede en derde lid, van de Wet op het Primair Onderwijs verwerkt. Bij de genoemd problemen
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan zodanig wangedrag van een leerling dat daardoor de rust
of de veiligheid op de school ernstig wordt verstoord of het systematisch overtreden door de
leerling en/of diens ouders van in de school geldende en aan de ouders en de leerlingen kenbaar
gemaakte gedragsregels. De procedure met daarin het stappenplan is voor iedereen ter inzage
op de school.

7.14 Ziekmelding leerlingen
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, meldt u dit ’s morgens
tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch aan de school. Wilt u op maandag uw kind ziek melden?
Bel dan vóór 08.00u of na 08.15u i.v.m. de weekopening van het team.
Voor langdurige ziekte van uw kind verwijzen naar 6.13 pagina 21.

7.15 Verzuim en verlof
De Leerplichtwet bepaalt dat kinderen van hun 5e tot 18e verjaardag naar school moeten. Vanaf het
vierde jaar mag uw kind naar school en zodra uw kind vijf jaar is geworden is het in Nederland verplicht
om naar de basisschool te gaan. U, als ouder, bent verantwoordelijk voor het inschrijven op een school
die voor uw kind geschikt is.
De leerplicht eindigt aan het einde van een schooljaar waarin uw kind 16 jaar is geworden. Als uw kind op
dat moment nog geen startkwalificatie heeft, is hij/zij verplicht om tot zijn/haar 18e onderwijs te volgen.
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Een startkwalificatie is een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 2 of hoger). Een vmbo-diploma is geen
startkwalificatie. Bureau Leerlingzaken houdt hier toezicht op.

De Wet Primair Onderwijs stelt dat uw kind leerplichtig is op de leeftijd van vijf jaar. Vrij
vragen kan d.m.v. een formulier, verkrijgbaar bij de directeur. Vrij krijgen kan alleen binnen de
wettelijke kaders, opgesteld door de overheid.
Kinderen moeten elke dag naar school; de Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Zo kunt u
bijvoorbeeld niet zomaar buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. Ziekte is een geldige
reden. Maar als uw kind vaak te laat komt of veel spijbelt, dan heeft dit consequenties.
Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u echter wel verlof aanvragen. Voor aanvraag van
verlof, vrijstelling, maar ook voor informatie over spijbelen en het aanmelden van verschillende
soorten verzuim kunt u bij Leerlingzaken Noord-Veluwe terecht.
Wilt u meer weten? Ga dan naar www.leerlingzaken.regionoordveluwe.nl. Daar vindt u naast
meer informatie ook aanvraagformulieren, folders en contactgegevens.
Op onze school tellen de maandag, dinsdag en donderdag voor 5½ uur, de woensdag en de
vrijdag voor 4 uur. Als een kind leerplichtig is, kan alleen in bijzondere gevallen vrijaf worden
verleend buiten de officiële schoolvakanties. Hiertoe heeft de school speciale richtlijnen
gekregen van het ministerie.
Voor vrijaf voor minder dan tien schooldagen moet schriftelijk toestemming aan de directeur
van de school worden gevraagd. Bij vrijaf voor meer dan tien schooldagen (per schooljaar) moet
de toestemming gevraagd worden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Op het aanvraagformulier dat op school verkrijgbaar is, staat precies aangegeven waarvoor
verlof wordt gegeven. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de directeur of de
leerplichtambtenaar.
Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u
binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift richt u aan de directeur van
de school. Vervolgens wordt u uitgenodigd uw bezwaar toe te lichten waarna een geheel nieuw
besluit wordt genomen. Tegen dit nieuwe besluit kunt u beroep instellen bij de Sector
Bestuursrecht van de Rechtbank.
Gelet op de termijnen die met een bezwaar e.d. gemoeid zijn, is het van belang zo vroeg
mogelijk toestemming aan te vragen. Op de school zijn speciale aanvraagformulieren
verkrijgbaar.

7.16 Regels voor vakantieverlof
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties kan alleen nog worden gegeven als uit een
ondertekende werkgeversverklaring blijkt dat de ouders/verzorgers alleen buiten alle officieel
vastgestelde schoolvakanties op vakantie kunnen.
Vakantieverlof mag dan:
eenmaal per jaar worden gegeven
nooit langer dan tien schooldagen
niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar
Een aanvraag voor vakantieverlof moeten ouders of verzorgers uiterlijk twee maanden van te
voren aanvragen bij de directeur van de school.

7.17 Regels voor bijzonder verlof
Soms kan bijzonder verlof noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld in geval van een verhuizing of
huwelijk van een familielid, of bij ernstige ziekte of overlijden van een direct familielid.
De directie kan in deze gevallen toestemming geven voor een vastgesteld aantal dagen. Ook
bijzonder verlof moet u via een aanvraagformulier aanvragen. Op het formulier staan de
voorwaarden voor dit soort verlof vermeld.
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Bij zeer bijzondere omstandigheden kan de directeur toestemming geven voor extra verlof van
maximaal tien dagen. Er moet dan wel sprake zijn van medische of sociale redenen.
Zo'n verlof kan alleen gegeven worden als de ouders/verzorgers een verklaring hebben van een
arts of hulpverlenende instantie waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is.
Aanvragen voor een dergelijk verlof moeten gedaan worden bij de directie.

7.18 Verzekering en aansprakelijkheid
Het bevoegd gezag heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle leerlingen,
leerkrachten en (hulp)ouders gedurende de schooltijd.
Het bevoegd gezag kan alleen aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van (grove)
schuld of plichtsverzuim. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor de door de school
georganiseerde evenementen zoals schoolreisjes en excursies.
Indien zich een situatie voordoet waardoor iemand tijdens schooltijd schade oploopt, kan men
contact opnemen met de leerkracht of directeur.
Het aansprakelijk stellen zal altijd schriftelijk geregeld moeten worden waarin een beschrijving
van het voorval en het schadebedrag wordt opgenomen.
Afhandeling van de schadeclaim vindt plaats door het bestuur. Het bestuur zal de claim altijd
bij de verzekeringsmaatschappij indienen. Nadat bericht van de verzekeringsmaatschappij is
ontvangen, zal de indiener zo snel mogelijk geïnformeerd worden.

7.19 Nieuwe ouders
- Na de zomervakantie start de eerste schooldag voor de kinderen om 08.30 uur, wij starten het
nieuwe schooljaar samen op het ‘grote’ schoolplein. Voor de overige dagen geldt: bent u bij de
groepen 1-2 te laat, wilt u dan van uw kind afscheid nemen in de gang?
- Na de meivakantie kunnen ouders van kinderen uit groep 2 ervoor kiezen om hun kind niet
meer in de klas te brengen, ter voorbereiding op groep 3. Advies hierover kan uiteraard bij de
betreffende leerkracht ingewonnen worden.
- De kinderen nemen alleen ‘s morgens eten en drinken mee naar school.
- De kinderen van groep 1,2 worden ’s morgens tussen 8.20 uur en 8.30 uur en ’s middags tussen
13.05 uur en 13.15 uur naar binnen gebracht. Daar wij in de kleutergroep om 8.30 uur en 13.15
uur willen beginnen met de les vragen wij u dringend om er voor te zorgen dat uw kind op tijd
in de groep aanwezig is.

8.0

Overige regelingen

8.1 Klachtenprocedure
Het is mogelijk dat u het ergens niet mee eens bent. Bespreekt u dat eerst met de leraar of de
directeur. Als dat niets oplost kunt u een klacht indienen. Dat moet u schriftelijk doen. De
klacht moet u opsturen naar Klachtencommissie CNS Putten of de contactpersoon van de
school. U krijgt dan precies te horen wat er met uw klacht gebeurt.
Het doel van de klachtenregeling is om door middel van signalering en overleg de ouders een
instrument in handen te bieden om bij vermeende overtreding van de wet daadwerkelijk te
kunnen handelen. Bij ’de Wet’ valt te denken aan de antidiscriminatiewet of de wet seksuele
intimidatie.
In principe kunnen ouders, verzorgers, voogden en leerlingen van dertien jaar en ouder van de
klachtrecht gebruik maken. Jongere kinderen hebben dat recht via hun ouders. Enkele
belangrijke personen worden hieronder beschreven.
Contactpersoon
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Elke school heeft minimaal één contactpersoon. De taak van een contactpersoon bestaat uit het
aanhoren en doorgeven van de klacht. De contactpersoon heeft de taak om u te verwijzen naar
de vertrouwenspersoon. De contactpersoon heeft een meldingsplicht naar directie, bevoegd
gezag of vertrouwenspersoon. De contactpersoon bij ons op school is mevr. M. van Beek-van
Hierden (IB-er van onze school).
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon functioneert als aanspreekpunt bij eventuele klachten. Hij/zij heeft de
volgende taken:
1. Hij/zij gaat na of er door bemiddeling een oplossing geboden kan worden.
2. Hij/zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht.
3. Hij/zij gaat na of er aangifte gedaan moet worden bij de politie of justitie
4. Hij/zij begeleidt desgewenst de klager bij het verloop van de procedure.
5. Hij/zij verwijst naar andere instanties, gespecialiseerd in opvang en nazorg.
6. Als er sprake is van aanwijzingen die hem/haar bereiken en geen concrete klacht, mag
hij/zij de klachtencommissie of het bevoegd gezag hiervan op de hoogte brengen.
7. Hij/zij kan ongevraagd adviezen geven over de besluiten die het bevoegd gezag zal gaan
nemen.
De externe vertrouwenspersoon van de schoolvereniging is:
Dhr. W Liefting
H. van Boeijenstraat 3
3881 TM Putten
Tel: 0341-357960

Mw. Eveleens
Kelderskamp 15,
3882 WL Putten
Tel: 0341-352952

Klachtencommissie
Onze scholen zijn aangesloten bij de klachtencommissie die door de Vereniging voor
Gereformeerd Schoolonderwijs te Ridderkerk is ingesteld. De bezetting van deze commissie is
als volgt:
Mr. P.J. den Boef te Rijssen, juridisch
J.W.D.Nijkamp te Barneveld, onderwijskundig
Drs. J.H.Baan,sociaal-medisch
Ambtelijk secretaris:
Mw. Mr.G.J.Borsma-Freeke
Binnendamseweg 7,
3881 GA Giessenburg Tel: 0184-611520

8.2 Veiligheidsbeleid
Op onze school werken vijf opgeleide BHV - ers: Bedrijfshulpverleners.
Zij worden jaarlijks bijgeschoold, inclusief E.H.B.O. Zij coördineren de ontruimingsoefeningen
en zien toe op alle aspecten van veiligheid in en rondom de school.
De ontruimingsoefeningen vinden 2x per jaar plaats volgens een tevoren vastgelegd plan.
Dit plan wordt opgesteld in samenwerking (met de brandweer) en wordt regelmatig
geëvalueerd. Ook de Arbowet eist een plan voor veiligheid, gezondheid en milieu.
Er wordt toegezien op veiligheid in de lokalen, aan het meubilair, met elektriciteit op school, en
frisse lucht in de klas. (GGD)
Maar ook op het schoolplein, daarom houdt de pleinwacht toezicht. Bescherming tegen pesten,
bedreiging, verbaal of fysiek geweld, en discriminatie.
In het veiligheidsplan staan hier afspraken over. Ook hier kan de vertrouwenspersoon een rol
spelen (zie klachtenprocedure), of kunnen afspraken gemaakt worden met de wijkpolitie voor
meer veiligheid in de buurt.
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Zich veilig voelen is hier in de meest directe zin bedoeld: het is een voorwaarde om met plezier
naar school te kunnen gaan.

8.3 Het onderwijsnummer (BSN)
Iedere leerling die in Nederland door de overheid betaald onderwijs volgt krijgt een uniek
nummer, het onderwijsnummer.
Dit onderwijsnummer is hetzelfde nummer als het Burgerservicenummer (BSN). De
belastingdienst verstrekt het BSN aan alle leerlingen.
Uw kind moet zijn/haar BSN op school laten registreren als onderwijsnummer. Dit moet blijken
uit een van overheidswege verstrekt document. Zonder onderwijsnummer (BSN) kan de school
uw kind niet inschrijven. Voor vragen en informatie: www.onderwijsnummer.nl

8.4 Onderwijs Achterstandenbeleid
Dit beleid bestaat nog maar kort: sinds augustus 2006. Hiermee krijgt elke school op grond van
een nieuwe gewichtenregeling een budget t.b.v. signaleren en bestrijden van
ontwikkelingsachterstanden bij kinderen.
Onze school ontvangt geen gewichtengelden.

9.0

Kwaliteitsbewaking

9.1 Inspectie
De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De inspecteur legt
regelmatig een controlerend bezoek af en doet daarvan verslag aan de school en het bestuur.
Na ontvangst van het inspectierapport wordt deze besproken binnen de vergadering van team,
oudercommissie en medezeggenschapsraad en wordt via internet openbaar gemaakt.
De inspectie heeft indicatoren voor kwaliteitszorg opgesteld en daaraan zijn elf
kwaliteitsaspecten gekoppeld. In het schoolplan staat verwoord hoe wij deze
kwaliteitsaspecten integreren in ons onderwijs en hoe wij de ontbrekende competenties gaan
ontwikkelen. Het onderwijsconcept wordt verder uitgebouwd en geoptimaliseerd.
Voor meer informatie: www.onderwijsinspectie.nl

9.2 Ouderenquête
Eenmaal per twee jaar wordt er een ouderenquête gehouden: ouders wordt gevraagd te
oordelen over de kwaliteit van het onderwijs op De Akker.
De uitslag wordt binnen het team geëvalueerd en besproken in de MR - vergadering, in de
oudercommissie en met het bovenschools management.
Ook de ouders worden op de hoogte gesteld van de uitslag en geïnformeerd over de
verbeterpunten.
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9.3 Uitstroom leerlingen naar voortgezet onderwijs
Per augustus 2018 was de uitstroom naar het voortgezet onderwijs als volgt:

De eindresultaten van ons onderwijs zijn er op gericht om de kinderen zo goed mogelijk voor te
bereiden op het vervolgonderwijs. Aan het eind van leerjaar 8 worden de kinderen getoetst door
Cito. De resultaten van deze toets worden ieder jaar gepubliceerd in de schoolgids. Hieronder
staan de gegevens vanaf schooljaar 2014-2018. Zoals u in de tabel hieronder kunt zien, scoren
wij in 2018 voor de derde maal onder de door inspectie bepaalde ondergrens. Dit zal er mogelijk
toe leiden dat dit jaar een kwaliteitsonderzoek naar opbrengsten van het onderwijs zullen
krijgen.
Schooljaar

Ondergrens

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

533.7
533.7
533.7
533.7
534.3

Gemiddelde Citoscore groep 8 ‘de
Akker’
535.4
535.8
532.6
528.1
533.1
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9.4 Methoden/ thematisch gecentreerde leerstof
Op onze school werken we met de volgende lesmethoden. De doorgaande lijn is hierdoor
gewaarborgd.
Vakgebied
Godsdienst
Aanvankelijk Lezen
Voortgezet technisch lezen
Begrijpend lezen
Rekenen

Methode/leerstof
Hoor het Woord
Lijn 3
Goed gelezen
GRIP
Pluspunt
Schatkist + Met Sprongen Vooruit + DORR

groep
1 t/m 8
3
4 t/m 8
4 t/m 8
3 t/m 8
1 en 2

Taalontwikkeling

Ik ben Bas, Bas ga je mee,
Bas waar ga je heen + Schatkist + DORR
Schatkist
Taal in Beeld
Spelling in Beeld
Schrijven in de basisschool
Wonderlijk gemaakt
Holmwood’s*
Veilig Verkeer Nederland
KWINK

1
1
4
4
3
1
5
1
1

Taal
Spelling
Schrijven
Seksuele vorming
Engels
Verkeer
Sociaal-emotioneel leren
Gymnastiek

Bewegingslessen voor het basisonderwijs
(i.s.m. bewegingsfunctionarissen Jong Putten)

en 2
en 2
t/m 8
t/m 8
t/m 8
t/m 8
t/m 8
t/m 8
t/m 8

3 t/m 8

*Momenteel zijn wij bezig met een traject rondom Engels, waarbij wij deze nieuwe methode

uitproberen, wellicht komt in de toekomst ook in de onderbouw Engels aan bod.
Vanaf het cursusjaar 2009-2010 maken de groepen 4 t/m 8 gebruik van de thema’s die IPC ons
aanbiedt. Op maandag ,dinsdag en donderdagmiddag werken we thematisch. In de thema’s
(onderwerpen) die we kiezen komen de zaakvakken en expressievakken aan de orde.
IPC helpt ons bij de onderwerp keuze, zodat we zeker weten dat aan het einde van groep 8 alle
kerndoelen wat betreft de zaak- en expressievakken zijn gehaald.
In groep 3 werken we met behulp van de thema’s uit de leesmethode “Leessleutel” en in de
kleutergroep met behulp van de thema’s uit “Schatkist” en de thema’s van DORR.

9.5 Scholing leerkrachten
Elk cursusjaar zijn er een aantal studie- en nascholingsdagen voor het personeel.
De laatste jaren heeft het team zich geschoold in o.a. ICT, klassenmanagement, anders
adaptief, zelfstandig werken, thematisch werken, IPC, rekenen & spelling (werken met
groepsplannen) en gedrag.
De BHV-ers krijgen jaarlijks een training. Ieder cursusjaar krijgt het team een aanbod van
nascholing waaruit zij kunnen kiezen.
Zo worden kennis en vaardigheden van de leerkrachten geoptimaliseerd en blijven we up-todate.
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10.0

ICT

10.1 Een device in de school
Op school maken wij gebruik van computers, Chromebooks en Ipads.
Het kunnen omgaan met moderne technologie op een kritische, efficiënte maar ook
verantwoorde en veilige manier, vereist een nieuw pakket aan basiscompetenties.
Het onderwijs heeft de opdracht om ervoor te zorgen dat kinderen over deze competenties gaan
beschikken.
Naarmate de ICT meer geïntegreerd raakt in de maatschappij wordt het kunnen gebruiken van
een device steeds meer een voorwaarde voor zelfstandig functioneren.
De school besteedt aandacht aan kennis en vaardigheden betreffende ICT, en een device wordt
geïntegreerd in ons onderwijs. Een device wordt gebruikt als een hulpmiddel in ons
lesprogramma.
ICT kan ook een belangrijke impuls geven aan onderwijsvernieuwing. Belangrijk is dat een
device op een doordachte en weloverwogen manier wordt ingezet in het didactisch proces. Zo
zal ICT het leerrendement kunnen verhogen. De vele educatieve mogelijkheden (verdieping,
verrijking, extra oefening van de leerstof, informatie zoeken, presentaties verzorgen etc.)
geven het onderwijs een meerwaarde: flexibele werkwijzen, mogelijkheden om leerprestaties
te verbeteren, motiverend effect. ICT is in het onderwijs aanwezig als een werkinstrument.
Internet is op onze school verantwoord ingezet en er wordt gebruikt gemaakt van een filter van
KlikSafe.
Om het werken met een device zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt.

Regels voor het gebruik van een device:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ik kijk alleen op mijn eigen scherm als ik zelf een opdracht uit moet voeren.
Als ik twijfel aan wat ik zie op mijn scherm, zeg ik het tegen de juf/meester.
Ik start alleen de programma’s op waar ik toestemming voor heb.
Ik luister muziek en bekijk filmpjes waar ik toestemming voor heb gekregen.
Ik ga niet op sociale media.
Ik maak geen contact met anderen via internet (bijv. chatten).
Ik verander geen instellingen op de computer.
Ik ruim een device (en toebehoren, denk aan: koptelefoon) netjes op.

Ik vraag toestemming aan de juf/meester:
a.
b.
c.
d.

Als ik wil samenwerken.
Als ik op internet of e-mail voor schoolgebruik wil.
Als ik wil printen of kopiëren.
Als ik voor of na schooltijd gebruik wil maken van een device, om aan een schoolopdracht te
werken.

Houd ik me niet aan deze afspraken?
Ik heb een gesprek met de juf/meester.
Ik mag een week lang geen gebruik maken van een device tijdens schooltijd.
(Dit kan betekenen dat ik opdrachten na schooltijd moet maken.)

10.2 Veilig internetten
Het is belangrijk om als ouders en leerkrachten kinderen te begeleiden bij hun digitale
activiteiten en hen te helpen digi- bewust te zijn. Via www.digibewust.nl (bescherm je kind)
kunt u brochures en folders downloaden die goede informatie hierover geven.
Ook moeten we als ouders en leerkrachten alert zijn op digitaal pesten.
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Een paar vuistregels om het internetgedrag van kinderen te begeleiden:
Zorg dat u als ouders de digitale wereld van uw kinderen kent en informeer uzelf
over de meest voorkomende internetactiviteiten van kinderen.
Met jonge kinderen kunt u duidelijk afspraken maken wat ze wel en niet mogen
op internet.
Blijf in gesprek met uw kinderen over hun internetgedrag.
Zet de computer/laptop/tablet op een centrale plaats waar u er zicht op hebt.
Praat met elkaar over wat ze op internet tegenkomen.
www.veiligkennisnet.nl geeft tips en informatie over kinderen en internet.
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11.0

Diversen

11.1 Onderwijstijd
De verplichte onderwijstijd in acht schooljaren is minimaal 7520 uur.
In groep 1 t/m 4 moet in vier jaar tijd minimaal 3520 uur onderwijs gegeven zijn.
Scholen mogen ervoor kiezen om leerlingen in alle schooljaren evenveel uren onderwijs te geven
met een minimum van 940 uur per schooljaar.
In augustus 2006 is het bestuur van de school overgegaan op het z.g. Hoorns model: de
vrijdagmiddag is vrij, de lestijden van de overige dagen en de vrijdagmorgen zijn verlengd.
De schooltijden zijn:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.30 uur - 12.00 uur
13.15 uur - 15.15 uur
8.30 uur – 12.00 uur
13.15 uur - 15.15 uur
8.30 uur - 12.30 uur
8.30 uur - 12.00 uur
13.15 uur - 15.15 uur
8.30 uur - 12.30 uur

11.2 Invalleerkrachten
Door ziekte van leerkrachten kan het doorgaan van lessen in het gedrang komen.
Wij proberen zoveel mogelijk lesuitval te voorkomen. Hiervoor maken we gebruik van
invalleerkrachten, indien beschikbaar. Zo niet, dan wordt geprobeerd collega’s die een andere
taak hebben in te zetten om het doorgaan van de lessen te verzekeren. Pas in allerlaatste
instantie en na overleg met de ouders worden leerlingen naar huis gestuurd of “thuis gelaten”,
en alleen voor zover het minimum aantal lesuren behouden blijft. Hiertoe fungeert de
telefooncirkel: elke groep heeft een lijst met telefoonnummers van leerlingen die
gebruikt wordt bij lesuitval of in geval van nood.

11.3 Vakantierooster 2018-2019
Herfst
Kerst
Voorjaar
Meivakantie
Pinksterweekend
Zomervakantie

20-1022-1223-0219-0408-0621-07-

2018
2018
2019
2019
2019
2019

t/m 28-10- 2018
t/m 06-01- 2019
t/m 03-03- 2019
t/m 05-05- 2019
t/m 12-06- 2019 ! Let op: t/m de woensdag.
t/m 01-09- 2019

Overige vrije uren/dagen:
10-10-2018, Ossenmarkt: kinderen vrij
20-11-2018, lesvrije dag kinderen, personeel studiedag
08-02-2019 t/m 11-02-2019 lang weekend met lesvrij dagen voor de kinderen
Studiedagen personeel worden nader vermeld in het jaaroverzicht en in de nieuwsbrief.
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11.4 Gymnastiek-/zwemrooster
Gymtijden voor de groepen 3 t/m 8 in sporthal ‘de Meeuwen’
Woensdag
08.45 – 09.45 groep 3 & 4, met busvervoer , vertrek 08.30u.
09.45 – 10.45 groep 5 & 6 met busvervoer , vertrek 09.30u.
10.45 - 11.45 groep 7 & 8 met de fiets.
JongPutten: Gymnastiek, naschools sportaanbod en gezonde leefstijl.
Op onze school is het team van JongPutten actief. Voor JongPutten is het van groot belang dat
kinderen vanaf jonge leeftijd gemotiveerd worden om plezier te hebben in sport en bewegen.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat sport en bewegen een positieve invloed heeft op de
fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele ontwikkeling en de gezondheid van het kind. Kinderen in
Putten kunnen via JongPutten meedoen met een breed, laagdrempelig sportaanbod. Ook geeft
het team van JongPutten de lessen bewegingsonderwijs op onze school.
JongPutten & bewegingsonderwijs
Doel: Kwaliteit van het bewegingsonderwijs van de groepen 3 t/m 8 verhogen.
Werkwijze: De eerste les wordt gegeven voor JongPutten, dat is een voorbeeld-les, de tweede
les wordt door de eigen groepsleerkracht gegeven.
Kledingvoorschriften: Schone binnen-gymschoenen, gymbroek, gymshirt en sierraden af. In geval
van lange haar, geen losse haren, graag de haren in een staart.
JongPutten & naschools sportaanbod
Het team van JongPutten organiseert extra naschoolse sport- en cultuuractiviteiten in
samenwerking met lokale sport- en cultuuraanbieders in de gemeente Putten. Zo kunnen
kinderen het hele jaar kennismaken met verschillende sporten die er in Putten te beoefenen
zijn.
JongPutten & Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
JongPutten zet zich naast het bewegen ook in voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.
Dit doen zij met het programma ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. Binnen JOGG wordt er gewerkt
aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Bij JOGG Putten werken publieke en private
partijen, zoals scholen, sportclubs en zorgpartijen, samen. Die samenwerking leidt tot betere
sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want
gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld
zijn!
Meer informatie
De kinderen en de ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten via de
nieuwsbrief van de school of u kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief van JongPutten op
www.jongputten.nl
Zwemtijden voor de groepen 4 en 5 in het ‘Bosbad’ (tel. : 0341 - 35 12 88 )
Maandag
Groep 4: van 13.15-14.15uur, in de oneven weken.
Groep 5: van 10.45-11.45uur, in de even weken.
Het busvervoer naar en van sporthal/ zwembad wordt geregeld door de gemeente Putten.
We raden aan tijdens de gymlessen goede gymschoenen te dragen i.v.m. hygiëne en
kwetsbaarheid van de voeten. Kleuters van groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal, speciale
sportkleding en -schoenen zijn niet nodig. Als het mooi weer is spelen de kinderen buiten.
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11.5 Schoolreisjes en excursies
Wij organiseren twee achtereenvolgende jaren schoolreizen voor de kinderen van groep 1 t/m 7,
en proberen daar een educatief aspect aan te verbinden. Het derde daarop volgende jaar zal
een “buitendag” worden georganiseerd, dit mede om de kosten beperkt te houden.
Er is voor gekozen om in het vervolg in september een schoolreis te organiseren, dat gaat dit
schooljaar voor het eerst in. Het schoolreisje staat gepland op D.V. donderdag 20 september.
Voor groep 8 is er elk jaar een kamp: de kinderen kamperen dit jaar weer met een aantal
leerkrachten en ouders/OC-leden in een kamphuis bij Zeumeren.
Excursies worden per groep geregeld en zijn vaak gekoppeld aan een thema.
Voor vervoer en begeleiding doen wij een beroep op ouders. Een inzittendenverzekering is dan
wel vereist. Voor enkele excursies wordt een bijdrage gevraagd.

11.6 Buitenschoolse activiteiten
Onze school doet mee aan een aantal jaarlijks terugkerende buitenschoolse activiteiten voor
alle scholen in Putten:
In januari/februari:
Dam- en schaaktoernooi (groep 3 t/m 8)
In april:
Schoolvoetbaltoernooi (groep 7 en 8)
In mei:
Schoolkorfbaltoernooi (groep 4 t/m 8)

11.7 Cultuureducatie
Cultuureducatie moet deel uitmaken van het totale onderwijsconcept. Kernwoorden hierbij zijn:
kunst, cultuur, cultureel erfgoed en schoolkunst.Cultuureducatie heeft verbindingen met
geschiedenis, aardrijkskunde en sluit nauw aan bij de eigen benadering van de school van
wereldoriëntatie.Cultuureducatie wordt door de overheid gestimuleerd; per jaar wordt per
leerling in het basisonderwijs € 10,90 beschikbaar gesteld.
Kunsteducatie is werken met kunst: beeldende vorming, muziek, literatuur, werken met
audiovisuele middelen, dramatische vorming.
Het cultureel erfgoed krijgt een steeds belangrijker plaats. Het zijn de sporen uit het verleden
die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn in het heden. Het is alles wat uit de directe omgeving
van de school komt en wat een waardevolle bijdrage kan leveren aan het onderwijsprogramma.
(monumenten, kostbare landschappen, voorwerpen uit musea)
Ze hebben een bepaalde betekenis voor de omgeving en aan de hand van voorbeelden kan de
geschiedenis duidelijk gemaakt worden.
Schoolkunst is werk van kinderen dat bij kunstzinnige vorming tot stand gekomen is en dat een
functie heeft binnen de school en binnen de brede ontwikkeling van kinderen.
Het doel van culturele vorming is de ontwikkeling van kinderen tot een totale persoonlijkheid:
het participerend leren in allerlei aspecten van de samenleving. Uitgangspunt is de relatie
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkeling van competenties. Kinderen doen
andere vaardigheden op dan de puur cognitieve: zij leren andere uitdrukkingsvaardigheden:
sociaal-emotioneel, reflecterend, esthetisch.
Cultuureducatie draagt in hoge mate bij tot aantrekkelijk en zinvol onderwijs.
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11.8 Snoep verstandig
Sinds september 2017 zijn wij officieel een gezonde school, voor meer informatie hierover
verwijzen we u naar de gids ‘Gezonde School’.
Kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn. Wij adviseren dringend gezonde traktaties.
Leerkrachten hoeven niet apart getrakteerd te worden: zij snoepen verstandig met de kinderen
mee van de gezonde traktatie. De bovenbouw doet bijvoorbeeld ook mee met ‘Ik eet het beter’.
www.ikeethetbeter.nl en we schrijven ons elk jaar in voor het gratis EU-schoolfruit.

11.9 Hoofdluis
Hoofdluis is een probleem dat regelmatig terugkomt. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar
komen, kan deze besmetting makkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. Zonder
dat we het willen is de school ook zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel de school als de
ouders verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding van hoofdluis.
Het is de verantwoordelijkheid van school om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen
waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo
nodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem systematisch aan te pakken is er een
“luizenwerkgroep”. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, meestal
een week na een vakantie, alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis.
Ook kan de werkgroep worden ingeschakeld in perioden waarin de hoofdluis weer is opgedoken
op school. De uitslag van de luizencontrole wordt niet aan de leerlingen verteld. De coördinator
zal de ouders meedelen wanneer er bij hun kind(eren) hoofdluis is geconstateerd.
Wanneer u er bezwaar tegen heeft, dat uw kind gecontroleerd wordt door een lid van de
werkgroep, dan kunt u contact opnemen met de directeur.
Tot op heden werken alle ouders mee om het “luizenprobleem” het hoofd te bieden. Op school
ligt ons “Beleidsplan Luizenbestrijding” ter inzage bij de directeur.
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12.0

En verder nog…

12.1 Pleinregels
Op het schoolplein :
mag niet gevoetbald worden, alleen met een soft/foambal.
mag niet gefietst worden
vòòr het schoolplein wordt bij het hek gewacht totdat de pleinwacht het hek
opent/ dan wel toestemming geeft. (8.15 uur en 13.00 uur)
mag geen rommel worden neergegooid
wordt niet in het fietsenhok gespeeld
is de vuilcontainer verboden gebied.

12.2 School-fietsregels
-

-

-

De fietsgrens is : Garderenseweg –Voorthuizerstraat – Calcariaweg /Sprielderweg.
Wie buiten dit gebied woont mag op de fiets naar school, de andere kinderen
komen lopend naar school. Uitzonderingen zijn uiteraard de gymlessen van groep
7 en 8 en excursie op de fiets.
In de klas wordt niet gesnoept en ook geen kauwgum gekauwd.
Tassen worden op de gang gelaten; het eten en drinken gebeurt voor de pauze en
daarna niet meer.
In de school (dus ook in de gang) wordt rustig gelopen: niet rennen en
schreeuwen.
Bij het naar binnen gaan aan het begin van de schooltijd wachten de groepen 3, 4
en 5 in een rij bij de deur op de leerkracht. De bovenbouwgroepen gaan zelf naar
binnen (tenzij anders wordt aangegeven) en gaan rustig op hun plaats in de klas
zitten. De kinderen van groep 1,2 worden ’s morgens tussen 8.20 uur en 8.30 uur
en ’s middags tussen 13.05 uur en 13.15 uur naar binnen gebracht. Daar wij in de
kleutergroep om 8.30 uur en 13.15 uur willen beginnen met de les vragen wij u
dringend om er voor te zorgen dat uw kind op tijd in de groep aanwezig is.
Tandarts/arts bezoek wordt zoveel mogelijk buiten schooltijd afgesproken.
Als dit echter niet mogelijk is, dient u hiervan van te voren melding te doen.
Mobiele telefoons, MP3 spelers en i-pods zijn verboden.
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12.3 Abonnement bibliotheek
De school maakt gebruik van een groepsabonnement van de openbare bibliotheek.
Per groep mogen maximaal vijftig boeken geleend worden voor een periode van acht weken.
Op deze manier kunnen wij allerlei boeken inzetten voor gebruik in de lessen.
Wij blijven ook altijd aanraden een individueel abonnement te nemen voor uw kind(eren): een
basisabonnement t/m 12 jaar is gratis!
In de onderbouwgroepen 1 en 2 is er een speciale schoolbibliotheek. Een ouder helpt bij de
uitlening en houdt een registratiekaart bij. Elke donderdag kunnen er boeken geruild worden.
Kosten voor dit uitleensysteem: € 2,50 per jaar.

12.4 Vervoer Leerlingen
Met ingang van 1 maart 2006 zijn er nieuwe regels van kracht omtrent baby- en
kinderstoeltjes in de auto. De basisregels zijn eigenlijk heel simpel:
1.
Wanneer kinderen kleiner zijn dan 1,35 meter dan
dient er een autostoeltje of een zittingverhoger gebruikt worden.
2.
Wanneer kinderen groter zijn dan 1,35 meter dienen zij de autogordel te gebruiken
eventueel met een zittingverhoger.
Echter, de autostoeltjes en zittingverhogers moeten goedgekeurd zijn volgens ECE -reglement
44/03 (of hoger: 44/04). Dit is te zien aan een keuringslabel of -sticker. Voor een goede werking
dient het autostoeltje of de zittingverhoger op de juiste manier te zijn vastgezet.
Er bestaan op bovenstaande regels uitzonderingen en bijzondere gevallen:
Te weinig gordels: Als er meer passagiers zijn dan gordels, dan mogen kinderen groter dan 1,35
meter en volwassenen los op de achterbank zitten, zolang de aanwezige gordels maar door
andere passagiers worden gebruikt. Vanaf 1 mei 2008. mag in auto's die op alle zitplaatsen
gordels hebben, niemand meer zonder gordel worden vervoerd.
Te weinig plaats: Als op de achterbank al twee autostoeltjes of zittingverhogers in gebruik zijn,
is er vaak geen plaats meer voor een derde. In zo'n geval mag een kind vanaf 3 jaar op de
overgebleven zitplaats de gordel gebruiken.
Geen gordels achterin: Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet op de achterbank vervoerd
worden als daar geen gordels aanwezig zijn. De gordels zijn immers nodig om het autostoeltje
vast te maken. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen mogen in dat geval los op de achterbank
zitten.
Geen gordels voorin: Als voorin de auto ook geen gordels aanwezig zijn, mogen kinderen tot 3
jaar helemaal niet worden meegenomen. Kinderen van 3 jaar en ouder mogen in een auto
zonder gordels niet voorin zitten als ze kleiner zijn dan 1,35 meter.
BELANGRIJK:
Vervoer van 'andere' kinderen: Van ouders en pleegouders wordt verwacht dat ze voor hun eigen
kind een autostoeltje of zittingverhoger in de auto hebben. Maar er rijden misschien ook wel
eens andere kinderen mee, bijvoorbeeld BIJ EEN EXCURSIE VAN SCHOOL. Voor deze kinderen kan
niet altijd een autostoeltje of zittingverhoger aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer
over beperkte afstand (dus niet op een vakantiereis) mogen op de achterzitplaatsen kinderen
vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen) volstaan met gebruik
van de gordel. Zorg, als dit soort vervoer vaker voorkomt, toch voor één of meer extra
autostoeltjes of zittingverhogers, want dat is echt veel veiliger.
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Wij vragen van ouders die met een groepje kinderen gaan rijden, dat zij zoveel kinderen
meenemen als zij autogordels hebben. We gaan er ook van uit dat u dan in het bezit bent van
een inzittendenverzekering voor even zoveel inzittenden!!!
Heeft u een inzittendenverzekering voor 2 kinderen, dan kunt u ook maximaal 2 kinderen rijden.
We gaan ervan uit dat u daarin uw eigen verantwoordelijkheid kent, omdat we als school niet
kunnen bijhouden welke verzekeringen alle ouders hebben. U kunt dit thuis nakijken en op die
voorwaarden kinderen vervoeren. Deze maatregelen hebben we genomen om niet tijdens een
ritje onder schooltijd met ‘slechte’ afloop voor vervelende verrassingen te komen staan.

12.5 Scholierenongevallenverzekering
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan zijn dat er op school iets gebeurt, waardoor uw
kind letsel oploopt. Daarom zijn door het bestuur alle leerlingen verzekerd voor ongevallen
tijdens de schooltijden, excursies en dergelijke. Verder is het verzekeringsgebied uiteraard
beperkt: tijdens het verblijf in en om het schoolgebouw gedurende de schooltijden, tijdens de
reis van huis naar school en weer terug, tijdens schoolreizen. Kortom, de verzekering heeft
betrekking op schoolse activiteiten.
U kunt een beroep doen op deze verzekering als er geen vergoeding plaatsvindt door de
ziektekostenverzekering. Een uitkering kan aan de orde zijn bij geneeskundige kosten,
tandheelkundige behandeling en blijvende invaliditeit. Het kan zijn dat er een eigen risico is
waardoor u geen volledige vergoeding krijgt.
12.6 Zendingsgeld
Elke maandag zamelen wij zendingsgeld in, dit doen wij voor onze sponsorkinderen van de
organisatie: '....’. Af en toe zamelen we ook geld in voor andere doelen, hiervan wordt u dan op
de hoogte gesteld. Jaarlijks is er ook een bovenschoolse actie om geld in te zamelen voor het
goede doel.
12.7 Kerstkaarten
We hebben op school de afspraak dat we rond de periode van Kerst geen kerstkaarten uitdelen
aan klasgenoten, maar één kerstkaart (als u dit als ouder wilt) aan de klas geeft. Deze krijgt dan
een mooi plekje in het lokaal. Dit om te voorkomen dat er kinderen zijn die geen kaarten
krijgen.

13.0

Tot slot

Wij hopen u door deze schoolgids een beetje wegwijs gemaakt te hebben in het doolhof van de
wet- en regelgeving van het onderwijs,
in het beleid van de school en de manier van werken op de Akker.
Misschien zijn we idealistisch, maar we willen ons inspannen om de gestelde doelen te bereiken.
Om kinderen tot hun recht te laten komen door kansrijk, uitdagend onderwijs.
Samenvattend kunnen we zeggen dat we op De Akker in een open, ontspannen sfeer willen
werken, waar aandacht is voor omgangsvormen met wederzijds respect en zorg voor elkaar.
Teamleden zijn gedreven mensen die gáán voor hun beroep. Zij hebben met elkaar oog voor de
leerprestaties en het welbevinden van alle leerlingen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.
Wij willen ons verder ontwikkelen, we zijn nog niet klaar, en de ingeslagen weg van
onderwijskundige ontwikkelingen verder verbreden.
Opdat kinderen, ouders en leerkrachten kunnen GROEIEN OP GOEDE GROND.
Wij wensen elkaar een fijne schooltijd toe op DE AKKER!
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Bijlagen:
Namen/adressen:
Basisscholen met de Bijbel:
De Akker
Jac. Catsstraat 72, 3881 XR Putten
Bij de Bron
Papiermakerstraat 18, 3882 BL Putten
Van Damschool
Van Damstraat 10, 3881 JC Putten
Diermen
Nijkerkerstraat 97, 3882 PE Putten
Huinen
Huinerschoolweg 5, 3882 TJ Putten
Ichthus
Van Oldenbarneveltstraat 70, 3882 TJ Putten
De Schuilplaats
Verzetslaan 17, 3882 HH Putten
Steenenkamer
Waterweg 32, 3882 RC Putten
Peuterspeelzaal ’t Zwaluwennest
Brinkstraat 58, 3881 BT Putten

Bestuur:
Bloed-van Ginkel, K.
Allermolensteeg 4 3882 RR
033-2450707, bloed@brainwork.nl
Brandhof, J.G. van den
Valkstraat 39, 3882 HT
0341-353977, jgvdb@outlook.com (voorzitter)
Kamp, E. van de
Huinerschoolweg 9, 3882 TJ
0341-492425, evdkamp@solcon.nl
Lokhorst, H
Vondelstraat 7, 3881 XA
0341-353153, drikuslokhorst@gmail.com
Ruiter-Zetzema, D.J.
Groeneveltstraat 102, 3882 XJ
355590, adruiter@solcon.nl
Schaap, L.W.J.
Voorthuizerstraat 41, 3881 SB
357314, LWJSchaap@hetnet.nl (penningmeester)
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Schreuder-Bronkhorst, M
Garderenseweg 18, 3888 LVC Uddel
0577-402335, marjanne@schreuder-brood.nl
Winkoop, J. van
Stenenkamerseweg 63, 33882 NG
360042, j.vanwinkoop@kpnmail.nl (secretaris)
Uitvoerende bestuursleden:
de heer C.J. Visser,
Verzetslaan 27,3882 HH Putten, tel. kantoor: 0341-355329/06-45080718
tel. prive 0341-355885 email: cns.c.j.visser@gmail.com
de heer L. Hubregtse,
Dr. Kuyperlaan 4, 3445 CL Woerden, tel. 06-55830259
email:schoolvereniging.cns@solcon.nl

Personeel:
Dhr.

D.G.C.(Dick) Klaassen (directeur)
d.klaassen@cnsputten.nl

Mw.

K. M. (Karen) Kamstra - Vogel
k.kamstra@cnsputten.nl

Mw.

W. (Wilma) Klün
w.klun@cnsputten.nl

Mw.

J. (Jacolien) Westerink - van Engelen
j.westerink@cnsputten.nl

Mw.

A. (Anja) Jansen-Speelman
a.jansen@cnsputten.nl

Mw.

A.R. (Anne) van der Haar - Roelofsen
a.vanderhaar@cnsputten.nl

Mw.

C.J. (Christa) Polinder-van Frankenhuijzen
c.polinder@cnsputten.nl

Mw.

R. (Ria) Priem-Dogterom
r.priem@cnsputten.nl

Mw.

J. (Johanneke) van Duijnen
j.vanduijnen@cnsputten.nl
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Mw.

T.E.A. (Martine) v.d. Hazel- Stoffer
m.vandenhazel@cnsputten.nl

Mw.

J.M. (Hannah) v.d. Berg - ten Brinke
h.vandenberg@cnsputten.nl

Mw.

L. (Lies) Doppenberg-van de Kamp
l.doppenberg@cnsputten.nl

Mw.

M. (Marianne) van Beek-van Hierden
m.vanbeek@cnsputten.nl

Mw.

A. (Lidy) Doppenberg
a.doppenberg@cnsputten.nl

Mw.

T.B. (Chantal) van Dreven
c.vandreven@cnsputten.nl

Mw.

M.J.G. (Joëlle) Noteboom-van Estrik
j.noteboom@cnsputten.nl

Mw.

C. (Carolien) Geurts
c.geurts@cnsputten.nl

Mw.

J.K. (Hanneke) Uitbeijerse-Camphens
h.uitbeijerse@cnsputten.nl

Mw.

P. (Petra) Ruiter
p.ruiter@cnsputten.nl

Dhr.

R. (Roel) Verloop
r.verloop@cnsputten.nl

Mw.

E. (Elly) Maat
e.maat@cnsputten.nl

Mw.

R. (Ruth) Lammers
r.lammers@cnsputten.nl

Oudercommissie (algemeen mailadres: oc.deakker@cnsputten.nl):
Mw. G. v.d. Kamp (voorzitter)
Veldstraat 44
Mw. E. v.d. Hoek - v.d. Mheen
Da Costastraat 10
Mw. I. van Steeg - Petersen
Vondelstraat 13
Mw. B. Timmer
Nic. Beetstraat 15
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Mw. D. van Leeuwen – Kamerman
Mw. F. Langereis
Dhr. T. de Graaf (penningmeester)
Mw. K. Kieft - Hamstra

Medezeggenschapsraad (algemeen mailadres: mr.deakker@cnsputten.nl):
De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door:
Mw.

J.E.Timmer
Hoge Einderweg 10A, 3882 TC Putten

Dhr.

E. Posthouwer
Bilderdijkstraat 60, 3881 WE Putten

Dhr.

D. Heemskerk
Burg Roosmale Nepveulaan 10, 3881 HB Putten

De personeelsgeleding wordt vertegenwoordigd door:
Mw.

R.Priem - Dogterom
Rietgansstraat 35,3882 JD Putten

Mw.

L. (Lies) Doppenberg-van de Kamp
Klaverstraat 8, 3882 GL Putten

Mw.

J.M. (Hannah) v.d. Berg - ten Brinke
Steynlaan 55, 3851 BP Ermelo
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