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Een woord vooraf

Hallo ouders,
Een nieuw schooljaar ... een nieuwe schoolgids.
Een schoolgids met daarin alle informatie die betrekking heeft op basisschool "De Akker".
De tijd op de basisschool is een periode waarin je als kind gevormd wordt. De basisschool is een
stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school
en weer terug. Het zou mooi zijn als je op die periode met veel plezier terug kunt kijken.
Natuurlijk wilt u weten hoe de school is waar uw kind terecht komt. Tenslotte vertrouwt u hem/
haar zo’n 8 jaar lang toe aan de zorg van het team van die school.
Weet u het antwoord op de vraag wat u van de basisschool van uw kind(eren) kunt verwachten? En
weet u wat de school van u verwacht? Als u deze schoolgids uit heeft, komt u een heel eind met de
beantwoording van deze twee vragen!
Deze gids is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van
toekomstige leerlingen. Aan wie al kinderen op school heeft, leggen we in deze gids verantwoording
af over onze manier van werken. Aan de andere ouders vertellen we wat ze mogen verwachten als
hun kind een leerling van onze school wordt.
Bij dit alles kunnen en willen we niet over het hoofd zien waar het op school werkelijk om draait:
de kinderen. Door samen vanuit een christelijke levensvisie te leven, proberen wij de kinderen op
te voeden tot zelfstandige, samenwerkende mensen, die zo’n beeld van God hebben gekregen, dat
ze Hem een plaats in hun leven geven. We hopen de kinderen op te voeden tot mensen die sociaal
en emotioneel in staat zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen te nemen.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor
een toelichting.
Onze wens is dat we met elkaar een fijn en gezegend schooljaar mogen hebben.
We zien u graag bij ons op school!
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1 - Onze school
School met de Bijbel “De Akker” is een christelijke basisschool die ligt tussen Pesse en Hoogeveen.
Onze school staat in een bosrijke omgeving en ligt aan de Hoogeveenseweg, dit is de doorgaande
weg tussen Hoogeveen en Pesse. Zowel bij Pesse, waar ouders een groot deek van de week de
oversteek verzorgen, als bij school, waar opgeleide verkeersbrigadiers staan (een teamlid en een
kind uit groep 7 of 8), wordt geprobeerd de veiligheid van de (fietsende) kinderen te vergroten.
‘Streekschool’
School met de Bijbel “De Akker” is een echte streekschool. De leerlingen komen uit een groot
spreidingsgebied: Pesse, Ruinen, Fluitenberg, Stuifzand, Echten, Spier en Hoogeveen. Een enkeling
komt nog verder weg. Alle kinderen blijven tussen de middag op school over. Het toezicht op het
plein tussen de middag wordt verzorgd door de ouders. Doordat alle ouders gezamenlijk deze
verantwoordelijkheid delen, kan het overblijven kostenvrij blijven.
Onze school telt acht klaslokalen, een speellokaal, een gemeenschappelijke ruimte/
schoolbibliotheek, een computerruimte, een directiekamer, een vergaderruimte, een orthotheek en
een personeelskamer. Bij de school ligt een zeer groot speelterrein, met voor de kinderen
verschillende speeltoestellen en een tafeltennistafel. Op het tegelplein is een verkeersplein
gerealiseerd. Verder zijn op het terrein een voetbal-, basketbal- , een volleybalveld en een
pannakooi aanwezig.
Sinds december 2013 heeft de school een contract afgesloten met kinderopvang Het Erf. Het Erf
verzorgt de voor- en naschoolse opvang van kinderen van onze school.
De school telt ongeveer 125 leerlingen en 9 leerkrachten, waaronder 3 fulltimers en ook een
conciërge. De school wordt geleid door een directeur in samenwerking met een adjunct-directeur.
Schoolvereniging
Het bevoegd gezag van basisschool De Akker ligt bij het algemeen bestuur van Tref onderwijs,
samen met zeven andere basisscholen in de regio. Er wordt vanuit een bestuursformatieplan, een
personeelsbeleidsplan en een directiestatuut samengewerkt.
De scholen van onze vereniging zijn:
- De Arendsvleugel
Ruinerwold
- De Fontein
Dwingeloo
- De Roosjenschool
Diever
- De Bron
Nijensleek
- De Prins Johan Frisoschool
Koekange
- De Wel
Nijeveen
- De Heidevlinder
Zuidwolde
Samenstelling bovenschools management
Dhr. H. Bremer is directeur-bestuurder en verantwoordelijk voor onderwijs- en personeelszaken.
Dhr. J. van der Does is bovenschools directeur en verantwoordelijjk voor huisvesting, financiën en
arbo-zaken.
Op elke school van de vereniging is een Medezeggenschapsraad (MR) ingesteld die het schoolbeleid
van advies en/of instemming voorziet.
Op verenigingsniveau gebeurt dit door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor
het beleid dat op alle scholen betrekking heeft.
Elke school heeft haar eigen schoolcommissie. De schoolcommissie draagt zorg voor een goede
besteding van de toegewezen private exploitatiegelden en bewaakt het schooleigen karakter.
Daarnaast kent De Akker een tweekoppige directie, zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks
reilen en zeilen op school.

2- Waar onze school voor staat
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Onze school werkt vanuit een zienswijze (visie) die door alle betrokkenen wordt gedragen. Deze
zienswijze heeft betrekking op: levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige vlakken.
Levensbeschouwelijke visie
Onze school is een christelijke basisschool waar het woord van God, zoals het tot ons komt vanuit
de bijbel, het richtsnoer is voor het handelen van leerkrachten en kinderen. Dit houdt in dat wij
vanuit de christelijke levensvisie samen met de kinderen inhoud proberen te geven aan begrippen
als: liefde, eerlijkheid, geborgenheid en zorg voor elkaar zodat ook de kinderen hun vertrouwen
gaan stellen in God en hun geloof uitdragen in hun leven.
Pedagogische visie
Wij proberen de kinderen een veilig klimaat te bieden, waar ze, door samen met anderen te leren
en te spelen, de ruimte krijgen zich naar vermogen evenwichtig te ontwikkelen tot zelfstandige,
sociaal redzame mensen met eigenwaarde en respect voor anderen.
Onderwijskundige visie
Omdat een kind zich naar eigen mogelijkheden moet kunnen ontwikkelen in een multiculturele
samenleving is het noodzakelijk het onderwijs zo in te richten dat de kinderen zich naast basisstof
ook herhalings- en/of verdiepingsstof eigen kunnen maken. Door klassenmanagement moet het
onderwijs zo ingericht zijn dat het kind zich de leerstof op een voor hem/haar passende manier
krijgt aangeboden. Vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO) vanaf groep 1 en het goed kunnen omgaan
met multimedia vinden wij hierbij erg belangrijk. Het ontwikkelen van zelfstandig en
samenwerkend leren en de bevordering van creativiteit moet onder professionele supervisie van de
leerkracht leiden tot de beoogde doelen en moet een ononderbroken ontwikkelingslijn waarborgen.
Missie van de school
Onze visies hebben we verwoord in de missie van de school. Die luidt als volgt:
“GROEIEN IN GEBORGENHEID”
Klimaat van de school
Wij proberen binnen onze school een open klimaat te creëren waarin zowel kinderen, ouders als
leerkrachten tot hun recht komen. Onze levensbeschouwelijke visie willen we uitdragen in ons werk
van alle dag. Wij hopen op deze manier een sfeer te scheppen waarin iedereen optimaal kan
functioneren.
De naam van de school
Na bijna zeventig jaar kwam er in het voorjaar van 2000 een nieuwe naam op de gevel: School met
de Bijbel “De Akker”. De naam De Akker staat voor het gezin dat de basis vormt en zo zorgt voor
vruchtbare grond, de leerkrachten die zaaien en de kinderen die groeien onder invloed van zon en
regen (=de zegen van God).
Aanmelden
Het kiezen van de juiste school voor uw kind is heel belangrijk. Wanneer u overweegt uw kind naar
onze school te laten gaan, kunt u contact opnemen met de school. U kunt alle informatie krijgen
die u wenst, maar natuurlijk ook de school bezichtigen. Voor zo’n oriënterend bezoek kunt u,
geheel vrijblijvend natuurlijk, een afspraak maken met de directie.
Mocht u na dit bezoek besluiten uw kind op te geven voor onze school, dan kan dit door het invullen
van een aanmeldingsformulier.
Samen met dit aanmeldingsformulier ontvangt u ook de statuten van de vereniging waarbij onze
school is aangesloten, de VCPOZD. Met daarbij een inschrijfformulier om u als lid aan te melden.
Tijdens het intakegesprek komt een aantal vaste punten aan de orde zoals de christelijke identiteit
van de vereniging en wat dat betekent voor de dagelijkse gang van zaken op onze school. Verder
komt zeker aan de orde: het onderwijsconcept, de buitenschoolse activiteiten, de MR, de
overblijfregeling en het schoolfonds.
Is er sprake van bijzondere omstandigheden (aanmelding met indicatie speciaal onderwijs of
speciale lichamelijke en/of sociaal-emotionele zorg) dan zullen de toelatingsvoorwaarden van de
VCPOZD zoals verwoord in het hoofdstuk ‘Aannamebeleid’ van het schoolplan uitgebreid besproken
worden.
Wij hopen dat uw kind met veel plezier bij ons naar school zal gaan.

Schoolgids 2018/2019

Vanaf het cursusjaar 2015-2016 hebben wij de gewenningsperiode aangepast. Tussen het derde en
vierde levensjaar zien veel kinderen uit naar de nieuwe school. Wij bieden u, samen met uw kind,
geheel vrijblijvend, de gelegenheid om op aantal vrijdagochtenden van 08.45 uur tot 10.00 uur
kennis te komen maken met de school en met de toekomstige klasgenootjes van uw kind. Op deze
vrijdagmorgens, waarvan de data in de schoolgids staan vermeld, kunt u de school bekijken en uw
vragen stellen. Wij hebben deze ochtenden alle tijd voor u en uw kind, omdat de kleuters dan vrij
zijn van school. De kennismakingsbezoekjes in de groep, voor uw kind 4 jaar wordt, blijven
ongewijzigd.
Gezonde school
“De Akker …natuurlijk!” Hiermee willen wij als basisschool aangeven dat wij in een natuurlijke,
bosrijke omgeving werken en samen spelen. Wij willen de kinderen in aanraking brengen met een
gezonde levensstijl, een ander aspect van “De Akker…natuurlijk”. Deze zienswijze biedt veel
mogelijkheden om samen met de kinderen te werken aan een gezonde, sportieve levensstijl in een
natuurlijke omgeving. Het speelterrein is uitermate geschikt voor sport en spel en de bosrijke
omgeving nodigt uit om de natuur te verkennen en allerlei bosspelen en natuuropdrachten uit te
werken.
De Akker werkt aan de Gezonde school door sport en bewegen hoog op de agenda te zetten. Onder
aansturing van een werkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten, wordt toegewerkt naar het
behalen van het vignet van de Gezonde school. In het cursusjaar 2016-2017 moet dit zijn afgerond.
Een andere werkgroep is, in het nieuwe cursusjaar, reeds gestart met het deelthema voeding. Op
deze wijze zullen wij de komende jaren ook de andere deelthema’s verder uitwerken. Zo ontstaat
de volgende planning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport en bewegen
Voeding
Roken en alcohol
Hygiéne, huid, gebit en gehoor
Sociaal- emotionele ontwikkeling
Relaties en seksualiteit
Fysieke veiligheid
Milieu

3 - Het onderwijs
Het onderwijs op onze school richten wij zodanig in dat de kinderen een ononderbroken
ontwikkelingslijn kunnen volgen. Wij willen de kinderen adaptief onderwijs bieden waar tevens
ruimte is voor kinderen met een handicap in de ruimste zin van het woord. De school zal bij een
verzoek om toelating steeds de grenzen van zijn mogelijkheden met de ouders bespreken en deze
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duidelijk aangeven om gezamenlijk een verantwoorde keuze te kunnen maken voor elk kind
afzonderlijk. Zo willen wij inhoud geven aan het begrip “passend onderwijs”.
Als een kind op 4-jarige leeftijd binnenkomt wordt het opgenomen in groep 1. In groep 1 en 2 ligt
de nadruk op spelenderwijs, voorbereidend leren. Al vanaf groep 1 en 2 maken wij een start met
het zelfstandig werken en het samenwerkend leren. Kinderen die vanaf oktober t/m december
instromen in de kleutergroepen worden in het beleid van de inspectie gezien als kinderen van groep
1. Zij maken dus ook alle toetsen die de kinderen van groep 1 ook maken en kunnen, mits zij aan de
overgangsnormen voldoen, mee naar groep 2.
De kinderen worden vanaf het allereerste begin gevolgd in hun ontwikkeling. Het onderwijsaanbod
wordt afgestemd op de individuele ontwikkeling. Dit betekent dat wij, aan de hand van een
uitgebreide observatie en toetsregistratie, de onderwijsresultaten van het individuele kind, de
groep en de school beoordelen en ons onderwijsaanbod daarop afstemmen. Zo zijn wij in staat de
hulpvraag van het kind of de groep op de juiste manier te interpreteren en indien nodig de juiste
hulp aan te bieden.
Het onderwijsaanbod voor de groepen 1 en 2 biedt de mogelijkheid om spelenderwijs, met
uitdagend materiaal de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. De leerstof wordt systematisch
gepland en sluit aan bij de ontwikkeling van de kinderen. Aan de ene kant vrij en uitdagend en aan
de andere kant sturend en verkennend voor het aanvankelijk lees-, reken- en taalonderwijs. Wij
spreken dan ook van een beredeneerd aanbod.
Het zelfstandig werken en samenwerkend leren wordt in groep 3 verder uitgebouwd. Wij bieden de
kinderen allereerst Basisstof aan. Daarnaast is er ruimte en tijd voor Herhalings- en/of
Verdiepingsstof al naar gelang de behaalde resultaten. Wij noemen dit het BHV- model. Het
voortgezet taal-, spelling- en rekenonderwijs vanaf groep 4 houdt een uitbreiding van deze
werkwijze in met een steeds grotere rol voor het zelfstandig werken.
Aan de hand van vaste regels en afspraken werken de kinderen met dag- en weektaken waarbij de
leerkracht een stimulerende en begeleidende rol speelt. De oefenstof op de computer neemt een
belangrijke plaats in. Er is bij bijna alle methodes ook digitale oefenstof aanwezig. Zo proberen wij
tegemoet te komen aan tempo- en niveauverschillen tussen de kinderen.
Het samenwerkend leren zien wij ook als een goed middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling te
bevorderen en een te groot individualisme te voorkomen.
Tenslotte vinden wij het belangrijk de kinderen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.

Wat leren de kinderen?
Godsdienstonderwijs
Een centraal element in onze school is het godsdienstonderwijs. Wij proberen het geloof in God niet
alleen over te dragen in de godsdienstlessen, maar ook voor te leven in de omgang met de kinderen
en elkaar.
Wij maken gebruik van de methode "Kind op maandag".
Samen met de kinderen vieren wij het kerst- en paasfeest, waarbij ouders en andere
belangstellenden van harte welkom zijn. Ook onderhouden wij contacten met de kerk uit Pesse.
De schoolweek wordt geopend op maandagmorgen met een weekopening. Deze weekopening wordt
bij toerbeurt verzorgd door een leerkracht. Wij beginnen met het zingen van liederen en daarna
volgt een bijbelverhaal en het gebed. Ook wordt er ruimschoots aandacht besteed aan actuele
gebeurtenissen en ervaringen van kinderen. De weekopening is voor alle groepen in het speellokaal,
voor de groepen 5 t/m 8 om 8.45 uur en voor groep 1 t/m 4 om 10.45 uur. Iedere maandagmorgen is
er voor de kinderen gelegenheid om geld voor de zending mee te nemen. De inzameling vindt plaats
in de eigen groep.
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Basisvaardigheden
Onder basisvaardigheden verstaan wij lezen, taal, schrijven en rekenen. In de kleutergroepen wordt
dit via een beredeneerd aanbod voorbereid, we gebruiken hiervoor o.a. de methode Schatkist.
Wij volgen bij de aanbieding het IGDI-model ( Interactief Gedifferentieerde Directe Instructie) en
proberen daarbij rekening te houden met de verschillende leerstijlen en tempo- en
niveauverschillen. Bij de verwerking van de leerstof zijn er dan ook veel
differentiatiemogelijkheden. Op deze manier volgt ieder kind zijn eigen ontwikkelingslijn.
Voor het leesonderwijs betekent dit dat we met de nieuwste versie van "Veilig leren lezen" werken.
Deze methode sluit aan bij de individuele mogelijkheden van het kind. Vanaf groep 4 t/m 6 wordt
het lezen extra geoefend met de methode Estafette. Wij gaan dan kilometers maken!
Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taal in Beeld en Spelling in Beeld. Deze methode
sluit helemaal aan bij onze manier van instructie geven, bij het zelfstandig werken en bij het
samenwerkend leren.
Sinds een paar jaar gebruiken we een nieuwe methode voor Begrijpend Lezen: "Lezen in Beeld". U
zult begrijpen dat deze prima past bij onze methode voor taal en spelling.
We gebruiken voor rekenen de methode: Alles telt. Ook hiervoor geldt dat deze past in ons
onderwijsconcept. Vanaf groep 7 werken de kinderen ook met een rekenmachine, zij schaffen deze
zelf aan.
De verwerking van de leerstof van de basisvaardigheden gebeurt grotendeels digitaal.
Wereldoriëntatie
Kinderen oriënteren zich op de wereld om hen heen. Dit betekent dat er voortdurend vanuit de
geformuleerde doelstellingen gekeken wordt hoe de kinderen kennis kunnen maken met deze
constant veranderende wereld. Wij maken hierbij gebruik van moderne methoden.
Kinderen leren over de geschiedenis van hun land, hebben kennis van en respect voor de natuur,
weten hoe de mensen wonen en leven en kunnen op een verantwoorde manier deelnemen aan het
verkeer. Kennis van de eigen omgeving en de verder afgelegen wereld vinden wij van groot belang
voor de vorming en ontwikkeling van de kinderen, om in onze multiculturele samenleving goed te
kunnen functioneren.
Projectmatig wordt er jaarlijks aan verschillende onderwerpen gewerkt waarbij regelmatig een
excursie wordt gehouden. De verwerking in de vorm van (gezamenlijke)
presentaties en
werkstukken krijgt hierbij veel aandacht.
We werken voor aardrijkskunde met de methode “De Blauwe Planeet”. Voor geschiedenis met
“Tijdzaken”en voor biologie met "Natuurzaken". Deze laatste twee methodes zijn volledig digitaal.
Sociaal emotionele vorming
Wij willen kinderen opvoeden tot zelfstandige, samenwerkende mensen, die sociaal en emotioneel
in staat zijn de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen te nemen.
Dit betekent dat wij de kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling aan de hand van een
screeningslijst volgen. Wij gebruiken hiervoor Viseon van Cito. Viseon bestaat uit een lijst vragen
die door de groepsleerkrachten wordt ingevuld en vanaf groep 5 vullen ook alle kinderen een lijst
in. Zo krijgen we inzicht in de individuele- en de groepsontwikkeling, zodat wij ons
onderwijsaanbod daarop af kunnen stellen. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen daarnaast,
jaarlijks een vragenlijst over de veiligheidsbeleving op school. Het biedt ons veel
aanknopingspunten voor gesprek en oefening, om zo samen vorm te geven aan een veilig
schoolklimaat. Bovendien is er in de leerlingenraad, voor vertegenwoordigers van groep 4 t/m 8,
gelegenheid om, namens de groep belangrijke schoolzaken bespreekbaar te maken.

Kanjerschool
In de afgelopen jaren hebben we met het team en de kinderen
de Kanjertraining gevolgd. Het team is nu gecertificeerd om
deze training aan de kinderen te geven. De kinderen worden
o.a. getraind in weerbaarheid en opkomen voor jezelf.
Komend schooljaar volgt het team weer een opfris dag om de
kennis actueel en op peil te houden.
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Engels
De Akker is een VVTO-school (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs). In het schooljaar 2005/2006 zijn we
begonnen met het onderwijs in de Engelse taal aan de groepen 1 en 2. We hebben dit verder
uitgebouwd de afgelopen jaren. De kinderen van groep 8 hebben vanaf de kleutergroepen Engels
gehad. Ze nemen elk schooljaar deel aan het Anglia-examen.
Het Anglia Examination Syndicate in Chicester, Engeland is een organisatie die wereldwijd examens
in de Engelse taal aanbiedt. Het grote verschil met andere bekende examens als Cambridge en
London Chamber of Commerce zit in het aantal instapniveaus. Het Anglia examen kent veertien
niveaus. De meeste leerlingen van groep 8 maken het Primary of Prelimanary examen. Dit zijn de 2
hoogste niveaus voor “Young learners”. Op deze manier leren de leerlingen stap voor stap Engels en
kunnen zij jaarlijks een niveau verder komen, in principe ook als zij op het voortgezet onderwijs
zitten.
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 geven zelf de engelse lessen.
In de groepen 1 en 2 werken we met de methode “Cool English”.
In de groepen 3 t/m 8 werken we met de nieuwe methode “Discovery Island”.
Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is gebleken dat het starten met het leren van een
tweede taal voor het zesde levensjaar de hele taalontwikkeling bevordert, dus ook de ontwikkeling
van de moedertaal. De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt de taalkundige ontwikkeling van
kleuters; met en zonder het aanbieden van een vreemde taal. Onze school participeert in dit
onderzoek.
Expressie en bewegingsonderwijs
Ook de expressievakken zijn een belangrijk onderdeel van ons lespakket.
Onder expressie verstaan wij: muziek, dansante vorming, handvaardigheid, tekenen en dramatische
vorming. Tijdens deze lessen worden de kinderen in de gelegenheid gesteld technieken en
vaardigheden te leren waarmee zij zich zodanig kunnen uiten dat zij om leren gaan met hun eigen
gevoelens en identiteit. Iedere vrijdagmiddag is er een creatieve middag voor de groepen 4 tot en
met 8. We gebruiken hiervoor o.a. de methode: “Laat maar zien”.
De expressievakken zijn nauw verbonden met het cultureel plan van de school. Voor het cursusjaar
2016-2017 ligt het accent op de muzikale vorming.
Onze school heeft voor de jongste groepen een mooi speellokaal waar zij naar hartenlust kunnen
bewegen. Vanaf groep 3 wordt per groep één keer per week gebruik gemaakt van het gymlokaal in
De Wenning in Pesse. De kinderen worden naar De Wenning per bus vervoerd. Tevens zijn er bij de
school, naast allerlei speelattributen, een ruim voetbalveld, een pannakooi, een volleybalveld en
basketbalveld, waar bij mooi weer en in de pauzes voldoende gelegenheid is voor allerlei spelen.
Iedere vrijdagmiddag wordt er door de groepen 4 t/m 8 op het eigen terrein een uur
bewegingsonderwijs gevolgd. Aandacht voor de motorische ontwikkeling van de kinderen vinden wij
erg belangrijk en wij proberen deze dan ook nauwgezet te volgen.
Huiswerk
Van groep 4 tot en met 8 krijgen de kinderen huiswerk mee. Hierbij kunt u denken aan
rekenen,taal, spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en/of biologie. Extra oefenstof om een
opgelopen achterstand weg te werken wordt slechts sporadisch en altijd na overleg met de ouders,
als huiswerk meegegeven. Dit huiswerk is altijd van korte duur. Vanaf groep 4 gebruiken de kinderen
een map die mee naar huis gaat. Deze map is bedoeld om het voor de kinderen en ouders
overzichtelijk te houden. De kinderen van groep 7 en 8 werken naast deze map met een eigen
agenda, dit ook als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Kunst- en cultuureducatie
Onze school heeft een cultuurcoördinator die samen met het team een beleidsplan heeft
ontwikkeld. Het doel is kinderen in hun eigen omgeving, de school of de directe omgeving in
contact te brengen met verschillende kunst- en cultuuruitingen. U kunt hierbij denken aan
audiovisuele en beeldende vormgeving, dans, drama, literatuur en muziek.
Cultuureducatie is een term die zowel kunsteducatie, literatuureducatie, erfgoededucatie en
media-educatie omvat.
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Naast dit programma kunnen ook andere uitstapjes plaatsvinden, bijvoorbeeld aan de bioscoop of
aan cultureel centrum De Tamboer in Hoogeveen.
De bovenbouw brengt een bezoek aan Het Hunebed Centrum in Borger (groep 6) , het
Gevangenismuseum in Veenhuizen (groep 7) en het Drents Museum in Assen en Kamp Westerbork
(groep 8).
ICT
Op onze school wordt steeds meer en meer ‘digitaal’ gewerkt.
In de groepen 1 en 2 worden er dagelijks i-pads ingezet. De kinderen oefenen hierop met
verschillende spellen de beginnende geletterd- en gecijferdheid en ze zijn bezig met
voorbereidend schrijven.
Voor groep 3 is er voor iedere leerling een eigen laptop. Op deze manier kan de leerlingsoftware,
van veilig leren lezen, voor iedere leerling optimaal worden ingezet. Daarnaast werken de kinderen
ook met de software van rekenen.
Vanaf groep 4 worden de tablets van Snappet ingezet. Groep 4 en 5 werkt met 7 inch tablets.
Groep 6 en 7 werken met 10 inch tablets, deze zijn voorzien van een toetsenbord en een muis.
In groep 8 hebben de leerlingen allemaal een eigen laptop. Naast Snappet heeft deze laptop ook
alle andere mogelijkheden die een laptop te bieden heeft.
Snappet
Wij willen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door een tablet met benodigd lesmateriaal
beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet wordt als interactieve vervanging voor de
huidige (werk-)boeken gebruikt en sluit aan op onze lesmethoden.
Hoe werkt het:
De leerkracht geeft de gewone lesinstructie met behulp van de handleiding van onze methodes en
het digibord. De opdrachten doet de leerling op de tablet. De leerling ziet meteen hoe hij/zij de
opdracht heeft gemaakt: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar
direct zien of je het goed of fout doet.
Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt
door de leerlingen. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.
Op dit moment wordt Snappet vanaf groep 4 ingezet voor rekenen, taal, spelling en woordenschat.
Als de leerlingen klaar zijn met de opdrachten van de les gaan ze met de + aan de slag. Ze maken
hier 10 opdrachten, deze opdrachten gaan over hetzelfde leerdoel als de les. Daarnaast kunnen ze
aan alle ‘leerdoelen’ gaan werken. Iedere leerling werkt op zijn eigen niveau.
Wat zijn de voordelen:
• De leerlingen krijgen meteen feedback op wat ze doen.
• Betere leerresultaten door verhoogde motivatie en concentratie.
• Meer individuele differentiatie mogelijk.
• Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en individuele
leerlingen.
• Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring.
• Tegelijk digitaal aan de slag, doordat ieder kind een eigen tablet heeft.
• Meer doelgericht / opbrengst gericht werken.
Onze taal-, spelling, reken-, en wereldoriëntatiemethode wordt ondersteund met bij behorende
software. In de klas integreren de leerkrachten deze programma's in het zelfstandig werken.
Daarnaast wordt er gewerkt met een aantal andere programma's op verschillende kennisgebieden.
Hiervoor worden vooral de vaste computers gebruikt. In elk lokaal staan hiervoor gemiddeld vier
computers en in de bibliotheek staan nog 12 computers. Onze computers, tablets en laptops staan
in een, modern en compleet vernieuwd, netwerk.
Het veilig leren omgaan met de computer in het algemeen en de gevaren van internet wordt steeds
belangrijker, dit wordt dan ook uitgebreid behandeld.
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Al met al een hele boeiende uitdaging om de kinderen te leren op een positieve en veilige manier
met multimedia om te gaan.

Resultaten
De eindtoets die wij als school hanteren is de Cito-eindtoets. Deze toets meet de leervorderingen
van de kinderen. Samen met de analyse van de gegevens van groep 6 t/m 8 komen wij tot een
schooladvies voor het kind. Als tussentoetsen maken wij van groep 1 t/m groep 8 ook gebruik van
het CITO leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de gegevens van alle toetsen krijgen wij een goed
beeld van de mogelijkheden van onze leerlingen.
Uitstroomgegevens groep 8
De kinderen van groep 8 gaan verschillende scholen bezoeken; veel gaan er naar het Roelof van
Echten College (locatie Griendtsveenweg, Julianastraat of Bentinckspark), en naar RSG Wolfsbos
(locatie Groene Driehoek of Harm Smeenge). Maar er gaan ook kinderen naar het Terra College in
Meppel en naar het CS Vincent van Gogh in Beilen. De verdeling ziet er als volgt uit:
Basis- of kaderberoepsgerichte leerweg

3 kinderen

Theoretische leerweg

4 kinderen

Havo

5 kinderen

Vwo

1 kind

Buitenschoolse activiteiten
Dit zijn activiteiten die niet binnen de verplichte leerstof vallen. De activiteiten vallen wel onder
de verantwoordelijkheid van de school. Ze kunnen al dan niet onder schooltijd plaatsvinden, op
school of elders.
Extra examens
- In april doet groep 8 het landelijk verkeersexamen. Dit examen heeft een theoretisch en een
praktisch deel .
Het praktisch deel wordt op de fiets afgelegd in Hoogeveen.
- Groep 8 maakt in april het officiële Anglia Examen.
- De leerlingen van groep 8 volgen E.H.B.O. lessen.
Vieringen
- In december bezoekt Sinterklaas en zijn zwarte pieten de school.
- Het kerstfeest vieren we op de laatste donderdag voor de kerstvakantie. Dit is een gezamenlijke
viering in de kerk met ouders, grootouders en andere belangstellenden. De viering vindt ’s avonds
plaats, in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Hoogeveen.
- Op de eerste maandagochtend na de kerstvakantie hebben we een nieuwjaarsvisite waar de
ouders, kinderen en leerkrachten elkaar na de weekopening al het goede kunnen toewensen voor
het nieuwe jaar.
- De paasviering of pinksterviering houden we op donderdagmiddag voor Pasen/Pinksteren in de
Kruispunt Kerk te Pesse.
- Pleinfeest, een feestdag voor de kinderen met allerlei verschillende activiteiten.
Sportevenementen
- Rond 27 april, Koningsdag, organiseert de school een sportdag/ de koningsspelen voor alle
kinderen.
- In juni/juli is er een sportieve dag voor alle groepen, deze wordt georganiseerd bij school.
- Het hele jaar door zijn er diverse sporttoernooien; (zaal)voetbal, volleybal, (zaal)korfbal.
- De sportolympiade in Hoogeveen is voor de groepen 7 en 8.
- Er zijn ook individuele mogelijkheden voor dammen, schaken of schaatsen.
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Uitstapjes
- De groepen 1 en 2 gaan samen op schoolreis, de groepen 3, 4 en 5 gaan samen en de groepen 6
en 7 gaan ook samen op schoolreis. Groep 8 gaat op schoolkamp naar Ameland.
- In april/mei brengt groep 8 een bezoek aan Kamp Westerbork.
We proberen jaarlijks voor alle groepen een theatervoorstelling en/of bioscoopbezoek te
realiseren.
Er zijn ook nog verschillende excursies naar aanleiding van kunst- en cultuureducatie of
onderwerpen die in de klas aan de orde komen. Hierbij kunt u denken aan een museum- of een
bibliotheekbezoek.
Diversen
- Groep 6, 7 en 8 verkopen in september loten van Jantje Beton.
- Om het jaar is er een projectweek met het thema van de kinderboekenweek. De lessen staan dan
in het teken van het onderwerp. Gasten geven tekst en uitleg en demonstraties over het onderwerp
en er worden excursies georganiseerd. Het project wordt afgesloten met een ouderavond. Het werk
van de kinderen kan dan bekeken worden en ook de ouders kunnen kennis opdoen over het thema.
- Het jaar waarin we geen projectweek organiseren, besteden we uitgebreid aandacht aan de
Kinderboekenweek en proberen we een natuurpad in de omgeving van de school uit te zetten.
- De school doet elk jaar mee, in samenwerking met de kerk, met actie Schoenendoos. De
kinderen vullen een schoenendoos met spullen voor minder bedeelde leeftijdsgenoten in
ontwikkelingslanden.
- Ieder jaar voor Pasen wordt er een paasbroden actie gehouden, waarvan de opbrengst voor de
helft ten goede komt aan de school. De andere helft is voor een goed doel.
Naschoolse activiteiten
Deze activiteiten worden niet door de school georganiseerd en vallen ook niet onder de
verantwoordelijkheid van de school. De activiteiten vinden na schooltijd plaats en de school stelt
alleen ruimte beschikbaar.
Typen
De kinderen van groep 6 en 7 krijgen in het voorjaar een brief mee om zich aan te melden voor een
cursus typen. De cursus start aan het begin van het nieuwe schooljaar dus voor groep 7 en 8. De
lessen beginnen direct na schooltijd.

4. De
Zorgstructuur

Zorg en aandacht voor leerlingen staan bij ons hoog in het vaandel. Door het ontwikkelen van een
goede zorgstructuur streven we naar optimale zorgbreedte. De groepsleerkrachten zijn primair
verantwoordelijk voor de leerlingen in hun groep. Zij worden in hun rol als leerlingbegeleiders
ondersteund door onze intern begeleiders (IB-ers) die de leerlingenzorg coördineren. De Akker
beschikt over twee IB-ers, één IB-er voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Er vinden
volgens vast rooster, voor elke leerkracht 4 keer per jaar, consultatiegesprekken met de IB-er
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plaats. Tijdens deze gesprekken wordt de groep als geheel besproken maar gaat het ook over
eventuele subgroepen en wordt er vanzelfsprekend voldoende tijd ingeruimd voor de individuele
leerling. Indien nodig kan een ELB-gesprek aangevraagd worden. ELB staat voor Effectieve Leerling
Besprekingen. Op De Akker wordt gewerkt met het LOVS van Cito. Naast de Cito uitslagen wordt ook
gekeken naar de methodegebonden toetsresultaten. De IB-ers bespreken de uitslagen met de
groepsleerkrachten en n.a.v. de resultaten wordt er, indien nodig, actie ondernomen. Zo worden kinderen
door- of teruggetoetst en worden handelings- en groepsplannen opgesteld of bijgewerkt. Twee keer per
jaar gaan directie, IB-ers en coördinatoren met elkaar om de tafel om alle Cito LVS uitslagen van groep 1 t/
m groep 8 te evalueren. Deze evaluatie wordt enige tijd daarna teambreed besproken en geëvalueerd.

Leerlingvolgsysteem
Vanaf groep 1 werken we met een leerlingvolgsysteem. Door de toetsgegevens van leerlingen te
registreren krijgen we een goed overzicht van de ontwikkeling van het kind en kunnen leer- en/of
gedragsproblemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Naast methodegebonden toetsen maken we o.a.
gebruik van Cito toetsen volgens onze toetskalenders.
In groep 1 en 2 hanteren we:
TAK (Taal voor Alle Kleuters), passieve en actieve woordenschat
Cito Taal voor peuters/kleuters
Cito Rekenen voor peuters/kleuters
Cito Viseon voor kleuters
Daarnaast gebruiken we ook onderstaande toetsen:
Schatkist
Dyslexiescreening
In groep 3 t/m 8 hanteren we:

Cito Begrijpend lezen
Cito Begrijpend luisteren
Cito Rekenen-Wiskunde
Cito Spelling
Cito DMT en AVI
Cito Technisch lezen
Cito Woordenschat
Cito Viseon
De leerkracht zorgt dat de gemaakte toetsen en de uitslagen worden opgeslagen in de rode
leerlingenmap. Elke leerling heeft zijn eigen map. In deze map komen ook het opstel van het jaar
en de tekening van het jaar. De uitslagen worden met de ouders besproken tijdens de 10 miniuten
gesprekken. Bij Cito Viseon gaat het om het sociaal-emotioneel functioneren van het kind. Cito
Viseon bestaat uit twee vragenlijsten. Leerkrachten vullen de leerkrachtvragenlijst in en vanaf
groep 5 vullen de leerlingen de leerlingenvragenlijst in. Deze vragenlijsten worden op de computer
gemaakt.
Leerling- en groepsbesprekingen
De groepsleerkracht streeft naar kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen. Hij/zij probeert
problemen vroegtijdig (preventief) te voorkomen door in te spelen op de speciale behoeften van elk
kind. Met u als ouder(s)/verzorger(s) wordt hierover gesproken tijdens onder andere de 10
minutengesprekken. Door middel van toetsen en observaties worden eventuele problemen
gesignaleerd en nader bekeken. Handelingsplannen kunnen worden opgesteld.
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) kan ook aangeraden worden, dit loopt altijd via de ouders. Als
verwachte resultaten van deze speciale zorg uitblijven kan de leerkracht deze leerling opnieuw
bespreken met de IB-er. Als de school handelingsverlegen is kan ook een passend arrangement
aangevraagd worden bij het samenwerkingsverband PO2203 in Hoogeveen. Dit gaat altijd in overleg
met de IB-er. Voordat een leerling wordt ingebracht, wordt u hier als ouder natuurlijk altijd bij
betrokken.
Tweede leerlijn
Het gaat hier om leerlingen waarbij sprake is van minder groot leerrendement. Leerlingen die dit
nodig hebben kunnen op een gegeven moment
gedurende hun schoolloopbaan een eigen
leerwegplan volgen, dit wordt ook door Snappet ondersteund.
Hierbij gaan we uit van het
bestaande onderwijs op school en komen we tegelijkertijd tegemoet aan de hulpvraag van de
leerling. Leerlingen worden nooit zomaar op een tweede leerlijn gezet. Dit gaat altijd in overleg
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met het zorgteam en de ouders. Er wordt een zorgvuldig plan, met voldoende, reëel perspectief
opgesteld (OPP).
Speciale zorg
De basisscholen stellen hun doelen op grond van uitgangspunten in de school, het bevoegd gezag en
het ondersteuningsplan SWV PO 2203. Het gaat erom een veilig ontwikkelings- en leerklimaat te
creëren voor de leerlingen. Uitgangspunt hierbij is het handelingsgericht werken. Deze
professionele kwaliteit veronderstellen we bij alle leerkrachten; het is de verantwoording van
directeur om deze kwaliteit in de school tot stand te brengen en te bewaren.
Desondanks kan het gebeuren dat de geboden onderwijskwaliteit niet bij alle leerlingen tot het
gewenste resultaat leidt. In volgorde onderscheiden we de volgende stappen:
a. De groepsleerkracht neemt verantwoorde afstemmingsbeslissingen op grond van
observatiegegevens, aangevuld met de analyse van toets gegevens.
b. Bij gesignaleerde afstemmingsproblemen geeft de groepsleerkracht extra aandacht en/of
ondersteuning. Dit wordt beschreven in het groeps-plan of handelingsplan.
c. Als de groepsleerkracht constateert dat eigen oplossingen niet werken, vraagt deze
ondersteuning bij de intern begeleider en/of directeur. Bij hardnekkiger problemen wordt een
specifiek plan opgesteld.
d. Als de intern begeleider constateert dat binnen de school geen passende oplossing voor handen is
kan advies worden gevraagd bij de Commissie Arrangeren. Het advies kan leiden tot een observatie
en/of onderzoek van een schoolondersteuner of orthopedagoog. De leerkracht en/of intern
begeleider wordt ondersteund om hun leerlingen op de basisschool van passend onderwijs te
voorzien.
e. Als blijkt dat de geboden adviezen niet uitvoerbaar zijn binnen de normen van de
basisondersteuning van SWV PO 2203 kan een arrangement worden aangevraagd. Dit is maatwerk
voor de leerling, waarbij ouders, leerkracht, intern begeleider en een lid van de Commissie
Arrangeren zijn betrokken. In dit stadium moet de school een ontwikkelingsperspectief voor de
leerling hebben opgesteld. Als de school een wenselijk arrangement heeft geformuleerd wordt dit
voorgelegd aan de Commissie Arrangeren. Bij toekenning van het arrangement wordt de vergoeding
vastgesteld met een begin- en einddatum.
f. De school rapporteert twee maanden voor de einddatum over de effecten van het arrangement
en kan op eigen initiatief advies vragen over wijziging en/of verlenging van het arrangement.
g. De ondersteuningsvraag kan de mogelijkheden van de school overstijgen of meer kosten met zich
meebrengen dan de normbekostiging van plaatsing in het speciaal basisonderwijs. In dat geval kan
de Commissie Arrangeren het dossier aanbieden aan de Commissie Toewijzing.
h. De Commissie Toewijzing beslist over plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal
onderwijs. Bij een positieve toewijzing melden de ouders hun kind aan bij een school voor speciaal
(basis) onderwijs.
i. Iedere toewijzing heeft een vooraf vastgestelde einddatum. Uiterlijk twee maanden voor de
einddatum rapporteert de school voor (speciaal) basisonderwijs over de effecten van het verblijf op
de speciale (basis) school en meldt zich bij de Commissie Arrangeren voor de voorbereiding op een
terugplaatsing in het regulier basisonderwijs, al dan niet ondersteund door een arrangement.
j. Wanneer terugplaatsing niet is gewenst, zal de Commissie Toewijzing op grond van de
schoolrapportage een nieuwe einddatum vaststellen.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen
Signalering en Diagnosticering (hoog)begaafdheid
Intelligentiecurve (Gauss)

↑
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Zoals de intelligentiecurve laat zien is ons onderwijs vooral afgestemd op bovenstaande 68% (34% +
34%) van de bevolking. Hoe verder je van dit gemiddelde af staat hoe lastiger je het als kind op
school hebt. Aan de rechterkant van de curve is 2,5% te vinden. Dit staat voor het percentage
hoogbegaafden.
Kinderen worden niet hoogbegaafd geboren, ze kunnen hun (hoog)begaafdheid ontwikkelen.
Daarnaast doet de omgeving er toe evenals de persoonlijkheidseigenschappen. Hoogbegaafdheid is
niet gelijk aan hoge Cito scores. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een begaafde
leerling (13,5%) en een hoogbegaafde leerling.
Begaafde leerlingen zijn meestal lineaire denkers. Lineaire denkers denken stap voor stap vooruit.
Zij maken gebruik van aangeboden regels. Zij scoren meestal goed op Cito toetsen omdat Cito dit
veelal hanteert als strategie, hierbij kun je o.a. denken aan de A, B, C en D (E)
antwoordmogelijkheden.
Een hoogbegaafde leerling heeft altijd vragen, streeft naar zelfregie, creëert nieuwe ideeën, heeft
vaak een ander soort humor en denkt lateraal. De hoogbegaafde leerling heeft baat bij eigen
ruimte, eigen ideeën. Laterale denkers zijn veelal creatieve, begaafde denkers. Zij hebben echter
vaak moeite met de lineaire denkwijze. Wanneer alleen naar de toetsgegevens gekeken wordt
bestaat het gevaar dat niet alle (hoog)begaafde leerlingen worden herkend en dat zou heel jammer
zijn. Daarom is voor hoogbegaafde leerlingen een extra toetsing nodig. M.a.w. een toetsing waarbij
op een andere wijze naar de leerling gekeken wordt, zoals o.a. SiDi-3 dat aanbiedt. Het SiDi-3
protocol helpt (hoog)begaafde leerlingen in beeld te krijgen. Sinds het schooljaar 2012-2013 maken
wij gebruik van dit protocol.
Aandacht voor (hoog)begaafdheid begint met een goede manier van signalering. (Hoog)begaafde
leerlingen worden lang niet altijd herkend. Het is een feit dat bij een oppervlakkige beoordeling
bijna de helft van de (hoog)begaafde leerlingen wordt onderschat. Dit moet omlaag gebracht
worden en dat kan met een goed signaleringsinstrument.
SiDi-3 is een gestructureerd protocol voor signalering en diagnostisering van begaafde en
hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs. Het bevat instrumenten om de
ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters en met name die van een (hoog)begaafdheid in kaart te
brengen. Het SiDi-3 protocol geeft enerzijds veel informatie over kenmerken van kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafde leerlingen en is anderzijds een goede leidraad om op De
Akker tot een professioneel signalerings- en diagnosebeleid te komen.
Binnen het handelingsadvies ‘Omgaan met excellente leerlingen’ dat gestimuleerd wordt door het
SWV 4.02 waarmee De Akker is verbonden, is er voor gekozen om bij de signalering en diagnostiek
het SiDi-3-protocol als uitgangspunt te nemen. Dit protocol is bedoeld voor leerlingen van groep 1
t/m groep 8. Alle gegevens kunnen digitaal in het eigen leerlingvolgsysteem worden opgeslagen met
behulp van een CD-ROM.
Het protocol is opgebouwd in drie delen. Bij stap 1 gaat het om de signalering van een
ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters of hoog-/meerbegaafdheid bij leerlingen in groep 3 t/m 8. Bij
de stappen 2 t/m 5 gaan leerkracht en IB-er verdere informatie verzamelen en analyseren. Stap 6 is
een additionele optie. Deze wordt alleen uitgevoerd bij leerlingen voor wie bijzondere zorg is
vereist. Hier valt te denken aan onderpresteren, versnellen en het inroepen van externe deskundige
hulp. Bij stap 7 wordt aan de hand van de verworven informatie en het analyseren daarvan een plan
van aanpak opgesteld.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de SiDi-3 indeling:
Signalering:
▪ stap 1a →
lijst bij aanmelding, signalering bij binnenkomst school
▪ stap 1b →
jaarlijkse signalering door de leerkracht
▪ stap 1c →
signalering door ouders
Diagnose:
▪ stap 2 →
▪ stap 3 →
▪ stap 4 →
▪ stap 5 →
Additionele optie:
▪ stap 6a →

de oudervragenlijst
de leerkrachtdiagnose/observatie
toetsgegevens
de leerling vragenlijst groep 3 t/m 8
externe deskundigen en Zorgteam
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▪ stap 6b →
▪ stap 6c →
Uitvoering:
▪ stap 7 →

onderpresteren
versnellen, VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL)
plan van aanpak

DOTATO groep

De Akker neemt deel aan de DOTATO groep. Dit is een samenwerking tussen het
christelijk primair onderwijs (SWV PO 2203) en het christelijk voortgezet
onderwijs, Roelof van Echten College, locatie Julianastraat. DOTATO, Italiaans
voor uitmuntend of uitstekend, heeft als doel meerbegaafde leerlingen bij
elkaar te brengen om ervaringen te delen en te leren omgaan met uitdagende,
prikkelende opdrachten, zodat deze leerlingen leren leren. Dit programma is in
2008-2009 gestart op een aantal scholen in Hoogeveen. Vanaf schooljaar
2010-2011 worden alle 28 basisscholen die behoren bij het SWV 4.02, betrokken
bij het DOTATO programma. Sinds genoemd schooljaar neemt De Akker ook deel
aan de Dotato groep. Leerlingen uit groep 8, die zijn aangenomen door de DOTATO groep komen
gedurende het schooljaar negen keer op een woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur bijeen op
het Roelof van Echten College, locatie Julianastraat. Een leerkracht van het primair onderwijs
besteedt in zes bijeenkomsten aandacht aan sociaal-emotionele vraagstukken waarmee deze
leerlingen te maken kunnen hebben. Bij drie bijeenkomsten staat filosoferen centraal. Daarnaast
verzorgen beurtelings docenten van het Roelof van Echten College lessen op niveau: drie keer
sciences, drie keer wiskunde en drie keer een vreemde taal. De leerlingen krijgen ook
huiswerkopdrachten. Aan het eind van het jaar verzorgen alle DOTATO leerlingen een presentatie
voor hun ouders en leerkrachten. Voor het schooljaar 2013-2014 zijn drie leerlingen van De Akker
uitgenodigd om deel te nemen aan de DOTATO groep. Ze voldeden allen aan de DOTATO criteria.
Ouders worden vooraf niet geïnformeerd over een eventuele deelname van hun kind aan de DOTATO
groep. Dit voorkomt teleurstelling bij afwijzing.
De criteria voor deelname aan de DOTATO groep zijn:
▪ De a.s. leerling van groep 8 heeft:
- bij rekenen:
een minimale voorsprong van 11 maanden
- bij begrijpend lezen:
een minimale voorsprong van 11 maanden
- bij spelling:
een minimale voorsprong van 11 maanden (geen
hoge prioriteit, rekening houden met dyslectische leerlingen)
▪ Er is sprake van veel specifieke leeraspecten die passen bij meer- en hoogbegaafde
leerlingen, zoals blijkt uit formulier 1.B (deel 1) van het SIDI-3 protocol.
▪ Indien er aantoonbaar sprake is van onderpresteren en het op basis van de informatie van de
leerkracht aannemelijk is dat de leerling baat heeft bij extra uitdaging, kan de
toelatingscommissie van bovenstaande criteria afwijken.
De IB-er krijgt, nadat alle gevraagde formulieren zijn opgestuurd, nb. voor onderpresteerders moet
ook formulier 6.B van het SIDI-3 protocol aangeleverd worden, een uitnodiging van de DOTATO
groep. De IB-er gaat tijdens het gesprek met de DOTATO groep pleiten voor de leerlingen. Tot nu toe
hebben de Dotato leerlingen het goed gedaan in de DOTATO groep. Deelname is vrijwillig maar wel
bindend.
Kwadraatonderwijs
In de schoolgids wordt gerefereerd aan het feit dat extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde
leerlingen geen overbodige luxe is maar pure noodzaak. Op De Akker is extra aandacht voor meeren (hoog)begaafde leerlingen. Er wordt o.a. gewerkt met een ‘Begaafdheidsplan’ waarin beschreven
wordt hoe we meer- en (hoog)begaafde leerlingen signaleren en hoe we daar vervolgens mee aan de
slag gaan. Doel is om ons de komende jaren verder te verdiepen en bekwamen in het onderwijs aan
(hoog) begaafde leerlingen. De Akker doet dit samen met andere schoolbesturen binnen de
‘Stichting Kwadraat Onderwijs’. Een school mag zich kwadraatschool noemen wanneer de school
voldoet aan de basiseisen van de ‘Stichting Kwadraat Onderwijs’, het eerste kwadrant. Dit betekent
o.a. dat leerkrachten getraind zijn in het herkennen van hoogbegaafdheid. Kwadraatscholen kunnen
zich verder specialiseren door een gezamenlijk programma met het voortgezet onderwijs op te
zetten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, het tweede kwadrant. De leerlingen gaan
daadwerkelijk op bezoek bij het voortgezet onderwijs en krijgen ook les van leraren aldaar
(DOTATO groep). Het derde kwadrant is ‘De plusgroep’. De kwadraatschool die zich ook op deze
manier wil specialiseren realiseert, op één dagdeel in de week, een aparte groep voor meer- en
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hoogbegaafde leerlingen. In het cursusjaar 2016-2017 is De Akker hiermee gestart. Deze kinderen
gaan op vrijdagochtend naar de Plusgroep, de rest van de week zitten de leerlingen in hun eigen
groep waar ze bij de leerstof ook compacten en verrijking krijgen aangeboden. Het vierde kwadrant
tenslotte is de ‘Kwadraatafdeling’. Dit is een speciale school voor hoogbegaafde leerlingen. Omdat
deze school verbonden is aan een gewone basisschool spreken we van een afdeling. De
kwadraatafdeling is bestemd voor hoogbegaafde leerlingen waarvoor de eerste drie zijden van het
kwadraatprogramma onvoldoende uitdaging vormen.
Op 7 februari 2012 heeft wethouder Bargeman van onderwijs op feestelijke wijze, in het bijzijn van
alle leerlingen en docenten, het Kwadraatbordje op de buitenmuur van de school onthult. De Akker
mag zich sindsdien Kwadraatschool noemen.
Het SWV PO 2203, centrum voor leerlingenzorg waar wij als school mee verbonden zijn, heeft in
januari 2011 een handelingsadvies doen uitgaan onder de naam ‘Omgaan met excellente
leerlingen’. Binnen dit samenwerkingsverband worden leerlingen in het Zorgteam besproken. Het
viel de leden van het zorgteam op dat er de laatste jaren steeds vaker leerlingen aangemeld
werden die ‘meer’ aan kunnen. Hierbij kwamen hulpvragen over versnellen, over hoe je te weten
kunt komen of je met een hoogbegaafde leerling te maken hebt, etc. Als gevolg hiervan werd de
‘Werkgroep Excellentie’ opgericht. Deze werkgroep heeft een handelingsadvies opgesteld met als
doel excellente basisschoolleerlingen naar hun mogelijkheden onderwijs te bieden dat past bij hun
ontwikkelingsniveau. Op 7 december 2010 is het plan, na acceptatie van de managementgroep,
geactualiseerd aan de recente uitgave van SiDi-3. In deze vorm maakt dit handelingsadvies deel uit
van het zorgplan en de zorgparagraaf van iedere school van SWV PO 2203, dus ook die van De
Akker.
Levelwerk
We hebben momenteel de leerlijn voor intelligente en (hoog) begaafde leerlingen op school. Dit is
een "methode" speciaal ontwikkeld voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Voor elk leerjaar is er
een box met voldoende verrijkings- en verdiepingsstof. vier leerkrachten ( Marijke van Pagée,
Monique Arends, Berty Kamp en Marjan Pierik) van De Akker hebben de opleiding voor
begaafdheidsspecialist afgerond en Marijke van Pagée heeft daarnaast de opleiding tot
plusklasbegeleider afgerond. Samen kunnen zij dit beschreven traject goed begeleiden.
Wat is Levelwerk?
Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Met
de aanschaf van Levelwerk hebben we voor deze leerlingen een passend leerstofaanbod in onze
school. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werkt met een compacte basisleerlijn
en een aanvullende verrijkingslijn, namelijk Levelwerk.
Waarom Levelwerk?
In het kader van passend onderwijs is het belangrijk om gedifferentieerd les te geven. Het doel van
gedifferentieerd lesgeven is om voortdurend elke leerling te helpen om zo ver en zo snel mogelijk
te komen tot het niveau wat deze leerling aankan. Differentiëren is de mogelijkheid creëren
leerlingen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast is een ander belangrijk doel in
het onderwijs dat leerlingen leren accepteren dat iedereen verschillend is en dat zij anderen
respecteren en leren om samen te leven en elkaar te helpen. (Hoog)begaafde leerlingen hebben een
andere aanpak nodig dan de gemiddelde begaafde leerlingen. Aangepast onderwijs is dan ook geen
luxe, maar een noodzaak. Het is daarom van belang, dat er binnen een school meerdere
onderwijsaanpassingen geboden worden. Een veel voorkomende aanpak is het compacten en
verrijken. We hadden de laatste jaren op De Akker al veel gedaan aan het compacten van de
leerstof voor diverse vakgebieden. Daarnaast werd er al veel gewerkt met verdiepingsopdrachten
voor de leerlingen, die aan meer uitdaging toe waren. We liepen er tegenaan, dat we met een
aantal leerlingen te maken kregen, die duidelijk te weinig leerstof op niveau kregen aangeboden.
We hadden nog geen duidelijke en gestructureerde leerlijn, die we deze leerlingen konden bieden.
Een bekend probleem dat al jaren in het onderwijs speelt. Dit is dan ook voor ons een reden
geweest voor de aanschaf van Levelwerk.
Leren gaat (hoog)begaafde leerlingen vaak gemakkelijk af. Ze hoeven er weinig moeite voor te
doen. Verrijkingsstof moet de leerlingen laten ervaren, dat leren niet altijd vanzelf gaat. Zij
moeten leren leren. Daarom hebben we vanaf dit schooljaar ook een plusgroep, waarin kinderen
nog meer gestimuleerd worden.
Motoriek
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Kinderen kunnen een achterstand oplopen in hun motorische ontwikkeling. Dit kan ontstaan doordat
ze zich later dan gemiddeld ontwikkelen, vaak ziek zijn of waren of dat ze in een omgeving wonen
met weinig speel- en bewegingsmogelijkheden. Ook te vroeg of te laat geboren kinderen maken
kans op een achterstand in de ontwikkeling. Angstige kinderen durven vaak niet voldoende te
bewegen, waardoor ze essentiële bewegingservaringen missen. Soms is er ook helemaal geen
oorzaak te vinden. Een bewegings- / ontwikkelingsachterstand kan zich eigenlijk bij elk kind
voordoen.
De motorische ontwikkeling van de kinderen wordt nauwgezet gevolgd. Er zijn 2 leerkrachten
(Anneke Bijker en Berty Kamp) die zich gespecialiseerd hebben in het signaleren van motorische
problemen en/of achterstanden in de motorische ontwikkeling. In groep 2 worden alle kinderen
gescreend. Als het nodig blijkt te zijn, worden deze kinderen extra ondersteund met een speciaal
programma.
In overleg met de ouders proberen we in eerste instantie de problemen of achterstanden binnen de
school op te lossen. Lukt dit niet dan kunnen wij in overleg verwijzen naar hulpverlenende
instanties.
Externe zorg
Logopedie Al vanaf groep 1 kunnen we een beroep doen op de schoollogopedist. Ook als u vragen
heeft over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind kunt u bij de logopedist terecht. In groep
2 worden alle kinderen door de logopedist gescreend. Kleine afwijkingen worden in school
behandeld, zijn er grotere problemen dan wordt uw kind doorverwezen.
Sector jeugdgezondheidszorg(JGZ)
Uw kind is tot zijn vierde jaar regelmatig op het
consultatiebureau van Icare geweest. Voor kinderen van 4 tot 19 jaar wordt deze zorg voortgezet
door de sector jeugdgezondheidszorg(JGZ) van de GGD. Het team JGZ bestaat uit de jeugdarts, de
jeugdverpleegkundige en de assistente. Uw kind wordt tijdens de basisschoolperiode in groep 2 en
in groep 7 gescreend door de assistente. U krijgt hiervoor vanzelf een uitnodiging. Voorafgaand aan
de screening ontvangt u nadere informatie en een vragenlijst. In deze vragenlijst vragen wij onder
andere toestemming om uw kind te mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming dan wordt uw
kind niet uit de klas gehaald door de assistente maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor
het spreekuur van de jeugdverpleegkundige.
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren op school. Het spreekuur is
bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, dus ook voor de kinderen die niet in groep 2 of groep
7 zitten. U kunt zelf een afspraak maken voor het spreekuur. Ook een leerkracht of de intern
begeleider kan in overleg met de ouders een kind aanmelden voor het spreekuur.
Vragen over gezichtsvermogen, gehoor, groei, ontwikkeling, gedrag en chronische ziektes kunt u
met de jeugdarts bespreken. De jeugdverpleegkundige kan u helpen bij vragen rondom opvoeding,
psychosociale problemen, pesten, faalangst, overgewicht, voeding en zindelijkheid.
Bij spraak/taalproblemen kan de logopediste worden ingezet.
Het spreekuur is in principe op de eigen basisschool of op een nabijgelegen locatie.
CJG Hoogeveen
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft als doel om snel, effectief én afdoende ondersteuning
te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders als dat nodig is. Verschillende organisaties werken
samen in het CJG. Ook het onderwijs is een belangrijke partner.
Wat mag u als ouders van het CJG verwachten?
• Voldoende laagdrempelige ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien.
• Toegang tot betrouwbare informatie via een online CJG.
• Mogelijkheid voor een gesprek: telefonisch of persoonlijk.
• De vraag van het kind c.q. de ouders staat centraal.
Als een leerkracht een probleem bij uw kind signaleert, zal hij/zij dit in eerste instantie met u
bespreken. Het kan gaan om allerlei signalen: op het gebied van leren, contact met andere
kinderen, lichamelijke ontwikkeling, e.d. Een paar praktische tips kunnen u dan vaak weer op weg
helpen, maar soms is meer nodig.
De leerkracht roept dan, in overleg met de ouders, de hulp in van de intern begeleider. Als het
nodig is betrekken zij het CJG erbij, bijvoorbeeld de jeugdverpleegkundige, de schoolarts, de
schoolmaatschappelijk werker en/of het zorgteam van het samenwerkingsverband. Op deze manier
willen we in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning bieden.
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Soms zijn er echter ook op een ander vlak problemen, bijvoorbeeld in het gezin, of financieel
gebied. Ook dit kan van invloed zijn op de ontwikkeling van uw kind.
In dat geval nodigt het CJG u uit om samen met u te overleggen hoe de problemen het beste kunnen
worden opgelost. Het CJG houdt vervolgens een vinger aan de pols om er zeker van te zijn dat de
afgesproken hulp/ondersteuning ook daadwerkelijk wordt geboden en deze er toe bijdraagt dat het
probleem wordt opgelost.
Schoolmaatschappelijk werk
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor opvoeders, leerkrachten en intern begeleiders, maar ook
voor de kinderen. U bent welkom bij de schoolmaatschappelijk werker wanneer u vragen heeft,
vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken, voor informatie en/of advies of
wanneer u gewoon nieuwsgierig bent en kennis wilt maken. Er kunnen allerlei vragen worden
voorgelegd, van groot tot klein. Vragen met betrekking tot de opvoeding, maar ook vragen rondom
werk, financiën en relaties kunnen worden gesteld.
Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie in de school. De
schoolmaatschappelijk werker hanteert een beroepsgeheim en geeft geen gegevens aan derden,
tenzij ouders daarom vragen of toestemming geven.
Mevr. Mirte Bleijenberg ( de schoolmaatschappelijk werkster) is op afspraak aanwezig op school. U
kunt haar dan vinden in de spreekkamer op de gang tegenover groep 7. U kunt via de leerkrachten
of via de IB-ers een afspraak met haar maken. Voor de adresgegevens zie hoofdstuk 9; namen en
adressen.
Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of adviezen willen, dan bent u van harte welkom!

Voortgezet
onderwijs
Wanneer de
leerlingen in groep
8 zitten, neemt
de keuze voor het
V.O. (Voortgezet Onderwijs) een grote plaats in. Ouders en kinderen kunnen de open avonden van
de verschillende scholen bezoeken en krijgen voorlichting van de leerkracht.
De gegevens van voorgaande jaren vormen, in groep 8, de basis voor het advies van de school aan
de ouders. De eindtoets wordt in april afgenomen. In groep 7 en 8 wordt naar aanleiding van de
resultaten in voorgaande jaren bekeken waaraan nog extra aandacht moet worden besteed. Dan
volgt in groep 8 het volgende traject (onder voorbehoud):
September/ oktober: informatieavond voor de ouders/verzorgers over het werken in groep 8,
voorlichting over de scholen voor het V.O., de toelatingsprocedure en de
betekenis van het school eindonderzoek van Cito.
November:
tijdens de contactavonden bespreekt de leerkracht de vorderingen van
uw kind. De leerkracht brengt ook een voorlopig advies uit wat betreft de
schoolkeuze voortgezet onderwijs. Deze contactmomenten duren per
gesprek 20 minuten.
Februari:
invullen onderwijskundig rapport en ouderformulier. Dit zijn de
aanmeldingsformulieren voor het V.O.
Februari:
open avonden V.O. in Hoogeveen/ Meppel
April:
eindtoets van Cito.

Schoolgids 2018/2019

Mei:

eventueel heroverweging advies basisschool bij toets score boven
verwachting
Juni:
kennismaking dag voor de leerlingen op het V.O.
Tijdens het hele jaar kunt u uiteraard altijd met uw vragen bij de leerkracht terecht.
In de laatste week van het schooljaar wordt door de leerlingen afscheid genomen. Dit doen zij door
middel van de afscheidsmusical. Op dinsdag is er een uitvoering voor alle kinderen.
Woensdagochtend wordt in de gemeenschappelijke ruimte afscheid genomen van alle groepen.
’s Avonds wordt de musical opgevoerd voor ouders en daarna wordt er afscheid genomen van de
leerkrachten, van de ouders en van elkaar. Deze laatste avond wordt volgens traditie verzorgd door
de ouders waarvan het laatste kind de school verlaat.
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is al een paar jaar een belangrijk aandachtspunt van het beleid. Dit houdt in dat er
een systematische analyse plaatsvindt van alle onderwijsaspecten en dat de daaruit voortvloeiende
stappen gezet worden. Ook het personeelsbeleid en de leerlingenzorg zijn een belangrijk onderdeel
van het kwaliteitszorgsysteem. Ieder jaar controleert de inspectie het kwaliteitszorgsysteem van
onze school om na te gaan welke vervolgstappen zijn gezet en hoe die verlopen zijn.
Om onze kwaliteit nog beter in beeld te krijgen werken we met een digitaal kwaliteitskaartensysteem. Naar aanleiding van een scan, ingevuld door de leerkrachten gaan we systematisch aan de
slag met de verbeterpunten.
Het team blijft bezig met collegiale consultatie, zowel op school- als op bovenschool niveau.
Collega’s gaan bij elkaar in de klas kijken of brengen een bezoek aan een collega-school van de
VCPOZD.
Bij kwaliteitszorg is zorg op maat een belangrijk aspect. De Intern Begeleiders (IB-ers) bewaken dit
traject en volgen de daarbij behorende scholing. Twee keer per jaar overleggen IB-ers en directie
waar nog punten ter verbetering liggen. In dit overleg worden ook de taal- en rekencoördinatoren
betrokken. Om de kwaliteit van de emotionele zorg te verhogen, doen we als school mee aan de
Kanjertraining voor alle groepen. Een ander belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg is het in
kaart brengen van de oudertevredenheid. Daarvoor gebruikt de school de ouderenquête die
driejaarlijks wordt afgenomen. In het najaar van 2015 is hij voor het laatst aangeboden.

5 – Leerkrachten
Samenstelling team
Binnen het team is een aantal functies en taken verdeeld. Zo functioneren er een directeur, adjunct
directeur, intern begeleiders (IB), motorisch remedial teachers (MRT), en een ICT-ers (ICT=
Informatie Communicatie Technologie). Tevens hebben we een reken- en een taalcoördinator, vier
begaafdheidsspecialisten en twee coördinatoren Engels.
Soms zijn leerkrachten voor een deel vrijgesteld van lesgevende taken om het gevoerde beleid op
de verschillende onderdelen verder te ontwikkelen en vorm te geven.
Het komt dus regelmatig voor dat er een andere leerkracht voor de groep staat.
Buiten het onderwijzend personeel is er voor vijf dagdelen per week een conciërge aan onze school
verbonden. De schoolschoonmaakster maakt tenslotte het team compleet.
Verdeling leerkrachten over de groepen
De indeling van de leerkrachten is in het schooljaar 2018/2019 als volgt:
Groep 1/2
juf van Putten en juf Bijker
Groep 3
juf Wiltens en juf Kamp
Groep 4
juf ten Caat
Groep 5
juf van Pagée
Groep 6/7
juf Pierik en meester Willering
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Groep 8

meester Hoorn

Stagiaires
Ieder jaar bieden we enkele studenten van diverse opleidingen de mogelijkheid om via een stage
aan onze school ervaring op te doen. We hebben stagiaires van de volgende opleidingen:
SPW (Sociaal Pedagogisch Werk). Deze opleiding leidt op tot klassenassistent.
Ook met de MBO-opleiding tot onderwijsassistent of ICT werken wij samen.
PABO (Pedagogische Academie Basis Onderwijs). Van deze opleiding hebben we meestal twee
stagiaires die in verschillende groepen meedraaien. Ook werken we, indien mogelijk, met een LIOstagiaire (Leraar In Opleiding). Dit is een vierdejaars PABO-student die als afsluitende stage een
aantal dagen per week zelfstandig een groep moet leiden. Verder is er een WPO-student (Werk Plek
Opleiding), die ook met de eindstudie bezig is. WPO studenten komen gedurende het hele jaar twee
dagen in de week. Soms bieden we VMBO-studenten (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs)
de mogelijkheid om hun snuffelstage van één week hier te doen. Vaak gaat het hierbij om oudleerlingen.
Gaan leerkrachten ook naar school?
Stilstand is achteruitgang, ook in het onderwijs. Daarom proberen we op onze school “bij te
blijven”, door ons onderwijs telkens weer te verbeteren.
Leerkrachten moeten na hun studie op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het onderwijs.
Hiertoe bestaat de mogelijkheid door het volgen van cursussen en het bijwonen van
themabijeenkomsten, individueel of in teamverband. Welke bijeenkomsten bezocht worden of
welke cursussen gevolgd worden, is geheel afhankelijk van de vraag en de behoefte van zowel de
school als het teamlid.
* de IB-ers, taal- en rekencoördinatoren en directie overleggen twee dagdelen per jaar over de
kwaliteit van het onderwijs op “De Akker”.
* Zowel de IB-ers, de ICT-er als de taal- en rekencoördinator volgen de bijeenkomsten die relevant
zijn voor hun taak. Deze bijeenkomsten worden veelal georganiseerd op verenigingsniveau.
* Op school zijn vijf bedrijfhulpverleners aanwezig. Hun taak bestaat uit het coördineren van
activiteiten bij calamiteiten. Jaarlijks worden zij getraind en geschoold om de juiste beslissingen te
kunnen nemen. Zij oefenen twee keer jaar per jaar met de kinderen het ontruimen van de school.
Ook EHBO is een belangrijk onderdeel van het programma. Verder houden zij zich bezig met de
gehele organisatie omtrent welzijn en arbeidsomstandigheden. Ze hebben daarbij nauw overleg met
de directie, een schoolcommissielid en de onderhoudscoördinator namens het bestuur. De Arbocommissie is verantwoordelijk voor een veilige schoolomgeving.
* Vanuit Tref wordt om het jaar een studiedag georganiseerd. Onderwerpen die dan aan de orde
komen, hebben te maken met personeelsbeleid en/of onderwijskundige zaken.
* Van het team wordt vanuit de PABO gevraagd een opleiding te volgen op het gebied van coachen
van stagiaires.
* De studiedagen die voor het hele team gepland staan, gaan dit jaar allemaal over de borging van
onderwijskundige zaken en duurzaam veranderen.
* Alle collega's volgen verder de bijeenkomsten die relevant zijn voor de groepen waaraan ze les
geven of waar ze bijzondere interesse voor hebben.
Zo zie je maar……. Je bent nooit uitgeleerd!
Zelfs niet als leerkracht….
Verjaardagen
Kinderen.
Als uw kind jarig is, mag dit natuurlijk in de klas gevierd worden. U bepaalt zelf waarop getrakteerd
wordt. Onze voorkeur gaat echter uit naar een gezonde traktatie.
Leerkrachten.
Dit cursusjaar vieren alle leerkrachten hun verjaardag in de eigen groep. Wanneer een leerkracht
jarig is krijgen de kinderen een uitnodiging met meer informatie. We hopen er een feest van te
maken voor alle kinderen.
Naam
juf Pierik

Datum
13
augustus
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juf Bijker
juf van Pagée
juf Kamp
juf Wiltens
meester Willering
meester Hoorn
juf Van Putten
juf ten Caat

18
28
09
11
03
02
24
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november
februari
maart
maart
april
12
mei
juni
juni

6 - Ouders/verzorgers
De betrokkenheid van ouders/verzorgers binnen onze school is erg groot. Naast de wettelijk
geregelde inbreng (denk bijvoorbeeld aan de MR) zijn we blij met de hulp die vele ouders bieden.
Zonder hun hulp en betrokkenheid zouden veel dingen niet uit te voeren zijn.
Medezeggenschapsraad (MR en GMR)/ Schoolcommissie (SC)
De MR is ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO 1992).
De MR bestaat bij het basisonderwijs uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en
ouders. Bij ons op school bestaat de personeelsgeleding uit twee personen en de oudergeleding
bestaat ook uit twee personen. De MR heeft instemmings- en/of adviesbevoegdheden. De
mogelijkheid bestaat om een cursus te volgen over de (G)MR.
De MR denkt mee, praat mee en beslist mee over het wel en wee van onze school. De MR is
medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook is de MR
medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op onze school.
De MR vergadert samen met de Schoolcommissie, samen zijn zij verantwoordelijk voor een school
die goed functioneert en waarin iedereen goed tot zijn recht moet kunnen komen. Het jaarverslag
van de MR/ SC verschijnt in de schoolkrant die rond de zomervakantie uitkomt.
U kunt als ouder onderwerpen aandragen waarvan u denkt dat het goed zou zijn om daarover van
gedachten te wisselen. U kunt ook kenbaar maken aan een lid van de MR of de SC dat u gebruik wilt
maken van het spreekrecht aan het begin van een MR/SC vergadering.
Een overzicht van de MR/SC leden kunt u vinden in hoofdstuk 9 van de schoolgids.
Binnen onze schoolvereniging functioneert ook een GMR. Er neemt namens De Akker één persoon
zitting in de GMR (zie ook hoofdstuk 9). De MR vergadert op schoolniveau en de GMR behandelt
onderwerpen op bovenschools niveau, deze zaken zijn van belang voor alle scholen van de
vereniging. De MR/SC wordt op de hoogte gehouden van datgene wat er in de GMR gebeurt.
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is bij ons op school erg actief. Deze commissie assisteert het team en de
schoolcommissie bij allerlei praktische taken. Hierbij kunt u denken aan vieringen, feesten,
schoolreisjes, projecten, de schoolkrant en sportevenementen. De commissieleden werken nauw
samen met de leerkrachten. De activiteiten zijn opgesteld in een draaiboek en aan de hand
daarvan worden de activiteiten georganiseerd. Als het nodig is worden meer ouders ingeschakeld
om samen met de activiteitencommissie en het team verschillende taken te realiseren, de
verantwoordelijkheid ligt bij de leerkrachten. Zo wordt aan allerlei activiteiten vorm gegeven door
een grote groep mensen, die enthousiast samenwerkt.
Informatievoorziening
In een schooljaar doen zich geregeld gelegenheden voor om elkaar als ouders en leerkrachten te
ontmoeten. U kunt de groepsleerkracht ook voor en na schooltijd spreken als u dat wilt. Het is
prettig daarvoor een afspraak te maken. Indien nodig, kunt u ook een afspraak maken voor een
gesprek met de directie. U kunt altijd contact opnemen als er zich problemen voordoen, dan
kunnen wij samen, in overleg gaan, om te zoeken naar oplossingen. Nieuwe gezinnen worden
bezocht door de groepsleerkracht, zodat u kunt kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en
de school.
Informatiebijeenkomsten.
De informatie van de school naar de ouders vindt elk jaar op een andere manier plaats. Aan het
begin van het schooljaar is er voor alle groepen een dag of een avond waarvoor u een uitnodiging
ontvangt. Het ene jaar is dat een avond waar kinderen hun ouders vertellen en laten zien waar ze
zich overdag mee bezighouden of het is een open dag waar ouders, opa’s en oma’s en
belangstellenden de dagelijkse lessen bijwonen. Het andere jaar vinden er informatieavonden
plaats voor alle groepen, waar de leerkrachten vertellen over het dagelijks werk met de kinderen.
Dit cursusjaar is er een informatieavond voor alle groepen op dinsdag 20 september. Voor alle
groepen is er woensdag 12 oktober een opendag, waar alle ouders, maar ook opa’s en oma’s welkom
zijn. U kunt dan zien hoe de kinderen in de groepen aan het werk zijn.
Thema-avond.
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Het kan ook zijn dat u een uitnodiging ontvangt voor een thema-avond, er wordt dan een actueel,
onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp besproken. Deze avond is vaak in het voorjaar en
wordt georganiseerd door de MR.
Projectweek.
In het najaar wordt de tweejaarlijkse projectweek afgesloten met een ouderavond. De school is in
het teken van het project aangekleed en er staan werkstukken van de kinderen die u kunt bekijken.
Voor het thema van de projectweek pakken we de laatste jaren het zelfde thema als die van de
kinderboekenweek. Het andere najaar besteden wij veel aandacht aan de Kinderboekenweek en de
herfst.
De natuurlijke omgeving van de school biedt hierbij veel aanknopingspunten.
Contactavonden.
In november, in maart en indien nodig voor de zomervakantie nodigen wij u uit voor een tienminuten-gesprek met de groepsleerkracht. De vorderingen van uw kind worden dan besproken.
Koffie ochtend.
In de loop van het schooljaar worden er voor de ouders van verschillende groepen een koffie
ochtend georganiseerd. De bedoeling van zo'n ochtend is dat ouders met de leerkracht, onder het
genot van een kop koffie, het reilen en zeilen van de desbetreffende groep bespreken. Wanneer
welke groep aan de beurt is leest u in de nieuwsbrief en de schoolkalender.
Rapport.
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen het rapport mee als ze overgaan naar groep 2 of 3. Vanaf
groep 3 krijgen de kinderen 2x per jaar het rapport mee: in januari en in juni/juli.
In woorden en cijfers worden de vorderingen van uw kind duidelijk gemaakt. Er kunnen cijfers
gegeven worden op A, B en C niveau. De B staat voor basisniveau, de A voor een hoger en de C voor
een wat lager niveau. We werken met nieuwe digitale rapporten, graag ontvangen we die na
ondertekening weer terug op school.
Nb. Bij een A of C niveau wordt u altijd van te voren op de hoogte gebracht.
Schoolkrant.
De schoolkrant komt drie keer per schooljaar uit: voor de
kerstvakantie, voor de meivakantie en voor de zomervakantie. Om
de schoolkrant te bekostigen, is het mogelijk een advertentie in de
krant te laten opnemen. Voor informatie kunt u terecht bij iemand
van de MR, zie hiervoor ook ons sponsorbeleid op de website.
Nieuwsbrief.
Wij streven er verder naar om u elke maand via een nieuwsbrief op
de hoogte te houden van de laatste schoolontwikkelingen. Deze
nieuwsbrief wordt in principe via de mail verzonden. Er staan
mededelingen in die belangrijk zijn om te weten. U kunt de nieuwsbrief vanaf de datum van uitgave
ook downloaden van de website.
Schoolgids.
Na de zomervakantie ontvangt u van ons een kalender met daarin een beknopt overzicht van de
schoolgids, plus alle belangrijke data. De volledige schoolgids is te vinden op onze website:
www.deakkerpesse.nl. Als u een papieren versie van de schoolgids wilt ontvangen, kunt u dit
melden op school.
Overblijven
Alle kinderen op school blijven over. Van 12.15 tot 12.30 uur wordt er met de kinderen gegeten in
de klas. De eigen leerkracht is daarbij aanwezig en in de groepen 1/2 zijn ook eetmoeders en vaders aanwezig. Om 12.30 uur gaan de kinderen naar buiten. Op het plein is er dan toezicht van de
ouders, de leerkrachten hebben pauze. Om 13.00 uur beginnen de lessen weer. Omdat aan het
overblijven geen kosten verbonden zijn, gaan wij ervan uit dat alle ouders hieraan meewerken.
Het overblijfrooster wordt gemaakt aan de hand van de opgegeven voorkeurdagen. Dit rooster
wordt meegegeven aan het einde van het schooljaar. U kunt het ook bekijken op de website van de
school. Bij verhindering graag onderling ruilen. Bent u aan de beurt dan dient u om 12.25 uur
aanwezig te zijn en een geel ‘overblijfhesje’ aan te trekken, zodat u goed opvalt voor de kinderen.
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De eerstgenoemde ouder begeleidt de kinderen die nog niet klaar zijn met eten. De andere gaat
vast naar het plein. Op het plein ziet u er op toe dat
de kinderen zich aan de schoolpleinregels houden. Deze regels staan elders in deze schoolgids maar
hangen ook, net als de lijst van overblijfouders, op het prikbord in de garderobe en bij de zijingang. Elke dag heeft u een ander vast aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen (maandag
meester Hoorn,
dinsdag juf van Pagée, donderdag juf Arends en
vrijdag juf Otten). Bij slecht weer vooraf
overleggen met het aanspreekpunt. Om 12.55 uur gaat de bel en zit uw taak als overblijfouder er
weer op.
Voor- en naschoolse opvang
We hebben met de Kinderopvang Het Erf een overeenstemming over voor- en naschoolse opvang van
07.00 tot 08.45 uur en van 15.00 uur tot 18.00 uur. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met Kinderopvang Het Erf of eventueel met de directie van de school. Zie hoofdstuk 9; namen en
adressen.
Oversteken
Natuurlijk willen wij graag dat de weg naar school en weer naar huis zo veilig mogelijk is. Daarom
staan er 's morgens en 's middags verkeersbrigadiers bij school en bij de oversteek bij de
begraafplaats in Pesse. De oversteek in Pesse wordt verzorgd door de ouders en de oversteek bij
school wordt verzorgd door het team, samen met de kinderen uit groep 8, die hiervoor een
opleiding hebben gehad. Als de kinderen tussen 8.30 en 8.40 op school komen, staan de brigadiers
klaar om ze veilig over te laten steken. We willen graag dat alle kinderen (en ouders) de
aanwijzingen van de brigadiers opvolgen.
Verkeersouders
Ook onderweg van en naar school kunnen er soms gevaarlijke
situaties optreden. Heeft u hier vragen of opmerkingen over
dan kunt u daarvoor ook terecht bij de verkeersouders (namen
en adressen vindt u elders in de gids). Deze ouders hebben een
paar keer per jaar overleg met de Gemeente Hoogeveen,
omtrent de verkeersveiligheid. Daar kunnen zij de wensen en
aandachtspunten van de school inbrengen in het overleg.
Ook zijn deze verkeersouders betrokken geweest bij het
ontwikkelen van een verkeersplein op ons schoolterrein, waar
de kinderen praktijk situaties uit het verkeer kunnen oefenen.
Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot het verkrijgen van het
DVL (Drents Verkeersveiligheids Label) in mei 2011. In 2015 is
de certificering weer verlengd.
Voortgezet technisch lezen
In groep 4 beginnen de kinderen met de voortgezet technisch leesmethode 'Estafette'.
Vier keer per week oefenen de kinderen van groep 4, met de boeken en werkboeken die bij deze
methode horen. Voor de kinderen van groep 5 is dit drie keer en voor groep 6 twee keer per week.
Er wordt met 3 aanpakken gewerkt. Kinderen die al goed kunnen lezen, kunnen zelfstandig met
deze methode aan de slag met een boek en een doorloperboek. De andere kinderen gaan aan de
slag met een boek en een werkboek, waarin verschillende oefeningen staan. Naarmate de kinderen
meer moeite hebben met lezen worden ze meer begeleid bij de oefeningen en het lezen zelf.
Daarnaast krijgen de kinderen van alle groepen in de klas ruimschoots de gelegenheid om op hun
eigen niveau te oefenen. De kinderen mogen dan kiezen uit de schoolbibliotheek, maar mogen ook
zelf meegebrachte boeken lezen.
In de verschillende groepen wordt met verschillende leesvormen gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld
mandjes lezen, theaterlezen, duo lezen of tutor lezen zijn. Deze manier van werken sluit goed aan
bij het dyslexieprotocol en LINN-project waar wij op school mee werken.

Leerlingbegeleiding
In iedere klas zitten wel een aantal kinderen die wat extra hulp goed kunnen gebruiken. Dit kan niet
altijd door de leerkracht gegeven worden. Gelukkig hebben wij een aantal ouders in onze
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schoolkring die regelmatig op school komen. In overleg met de intern begeleider en de leerkracht
geven zij de extra hulp die nodig is.
Ook worden de kinderen vaak geholpen door onze (SPW-) stagiaires, dit gebeurt in overleg met de
leerkracht en de intern begeleider.

Creatieve/ sportieve middag
Op vrijdagmiddag, als de groepen 1, 2 en 3 vrij zijn,
hebben de andere groepen creatieve/ sportieve middag.
De creatieve/ sportieve onderdelen worden voorbereid en
begeleid door leerkrachten, soms in samenwerking met
ouders of stagiaires. U kunt daarbij denken aan kleien,
papier, techniek, koken, textiel, houtbewerking,
toneel ,dans, computeren, slagballen, voetballen,
basketballen, etc. We werken volgens een jaarlijkst
vastgesteld rooster.
Groep 8 volgt ieder schooljaar een 6-tal technieklessen in
Hoogeveen tijdens de creatieve middagen. We sluiten
deze vier weken af met een maandsluiting, waarin
gepresenteerd wordt wat er zoal gemaakt is in de
afgelopen weken. Een groep heeft deze ochtend de
leiding en verzorgt de afsluiting.
Ouderhulp
Zonder de hulp van u als ouders zouden veel activiteiten niet door kunnen gaan.
Wij hebben uw hulp bijvoorbeeld nodig bij het organiseren van sportdagen en
activiteitendagen en ook bij de creatieve middag. Ook naar een voorstelling of op
excursie gaan, zou niet lukken zonder dat er veel ouders klaar staan om ons te
vervoeren. Daarnaast hebben wij altijd ouders nodig om ons te helpen klussen en
het schoonmaken in januari en aan het eind van een schooljaar. Kortom, wij
hebben u als hulpouder hard nodig en zijn u erg dankbaar voor uw betrokkenheid.
Ouderenquête
Omdat wij het belangrijk vinden wat u als ouder van onze school vindt, houden wij eens in de drie
jaar een ouderenquête. Met de uitkomst van die enquête willen wij kijken aan welke punten wij
extra aandacht moeten besteden. De laatste enquête is gehouden in het jaar 2015, u kunt de
nieuwe enquête dus in 2018 weer van ons verwachten.
Schoolfonds
Het schoolfonds is ingesteld om extra activiteiten en materialen voor de kinderen te kunnen
bekostigen waar anders geen geld voor zou zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan sinterklaas,
sportdag, de projectweek, kerst en knutselmiddagen. Voor het schoolfonds vragen wij een
vrijwillige bijdrage van € 35,- per schooljaar. Ook voor het schoolreisje voor de kinderen van de
groepen 1 tot en met 7 en voor het schoolkamp van groep 8, wordt een bedrag gevraagd. Ieder
najaar krijgt u een verzoek tot betaling toegestuurd, deze geldt voor alle kinderen die op 1 oktober
bij ons op school zitten. Kinderen die hierna 4 jaar worden krijgen aan het eind van het schooljaar
een verzoek tot betaling van het geld voor het schoolreisje. Op het verzoek van betaling in het
najaar staat het bedrag voor het schoolfonds én het schoolreisje of schoolkamp. De totaalbedragen
van dit jaar zijn:
groep 1/2
€ 65,groep 3/7
€ 70,groep 8
€ 115,Gezonde school
De Akker is een gezonde school! In het cursusjaar 2016-2017 hebben we het vignet Gezonde School
gekregen en het certificaat Sport en Bewegen gehaald. In het cursusjaar 2017-2018 hebben wij het
certificaat Gezonde Voeding gehaald! Wij willen de kinderen in aanraking brengen met een gezonde
levensstijl. De Akker werkt aan de Gezonde school door sport en bewegen hoog op de agenda te
zetten, drie keer per week lopen de kinderen met de leerkrachten de Daily Mile. De omgeving van
de school biedt veel mogelijkheden om samen met de kinderen te werken aan een gezonde,
sportieve levensstijl in een natuurlijke omgeving. Het speelterrein is uitermate geschikt voor sport
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en spel en de bosrijke omgeving nodigt uit om de natuur te verkennen en allerlei bosspelen en
natuuropdrachten uit te werken.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren wat gezonde voeding inhoud. Hiervoor hebben wij uw
hulp ook nodig. Daarom willen wij u vragen om mee te werken aan het beleid van de school t.a.v.
gezonde voeding.
Drie dagen per week, te weten dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de kinderen een gezonde
pauzehap via school. De dagen dat de kinderen geen fruit van school krijgen, vragen we u om te
zorgen voor een gezonde pauzehap.
Geschikt voor de kleine pauze vinden wij bijvoorbeeld:
▪ Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn.
▪ Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes.
▪ Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood, rijstwafel (naturel, met
magere vleeswaren, smeerkaas of appelstroop), een stukje kipfilet of mueslibol.
Eten tijdens de lunch
De kinderen eten dagelijks, ook bij voorkeur, een gezonde lunch. We vragen u als ouders om geen
koek, snoep of chips in de broodtrommel te doen!
Geschikt voor de lunch vinden wij bijvoorbeeld:
▪ Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met zachte halvarine of margarine uit een kuipje.
▪ Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.
▪ Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet en zout bevat,
zoals 30+ kaas, 20+ of 30+ smeerkaas met minder zout, ei, hüttenkäse en light zuivelspread.
▪ Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.
▪ Groente en fruit, zoals tomaat, wortel, komkommer, paprika, banaan, appel en aardbei.
Lekker als beleg en voor erbij.
▪ Handje noten of stukje kipfilet
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Drinken
Het zou fijn zijn als de kinderen tijdens de ochtendpauze en de lunch, bij voorkeur, dranken zonder
toegevoegde suikers drinken. We stellen het op prijs als u uw kind geen frisdranken, sportdranken
en vruchtensappen mee wilt geven, omdat ze erg veel suiker bevatten.
Onze voorkeur gaat uit naar drinken in bekers. Zo kunt u zelf bepalen hoeveel uw kind te drinken
krijgt en hebben wij minder afval.
Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:
▪
▪
▪
▪

Kraanwater (eventueel met fruit)
Thee zonder suiker.
Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.
Limonade zonder suiker

Traktaties
Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Maar bij
ons op school vragen we ouders wel om de traktaties niet te calorierijk te maken. Ook wijzen we op
de mogelijkheid een klein cadeautje mee te geven in plaats van iets eetbaars.
Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:
▪ Groente en fruit in een leuk jasje.
▪ Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een
handje naturel popcorn, soepstengel, klein koekje of een minirolletje of zakje met kleine
(suikervrije) snoepjes of dropjes. (Uitgangspunt is dat het past in de hand van een kind.)
▪ Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.

Veiligheidsplan
Om de veiligheid van alle kinderen, teamleden en ouders te kunnen waarborgen werkt De Akker met
een uitgebreid veiligheidsplan. Naast de controle op apparaten, speeltoestellen en
beveiligingsapparatuur gebruikt de school protocollen om preventief incidenten te voorkomen of
eventueel (na)zorg zorgvuldig uit te kunnen voeren bij calamiteiten. Ook het trainen van BHV-ers
(Bedrijf Hulp Verleners) behoort tot de uitwerking van het veiligheidsplan. Tenslotte streven wij
ernaar dat de kinderen op een veilige manier van en naar school kunnen gaan. Dit vraagt om een
optimale inzet van kinderen, team en ouders. Het Drents Verkeersveiligheids Label (DVL) hebben we
in 2011 uitgereikt gekregen. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen een keer per jaar de
gelegenheid om een vragenlijst in te vullen over hun veiligheidsbeleving op school.

Sponsoring
Het sponsorbeleid van De Akker wordt uitgevoerd volgens het beleidstuk sponsoring van de VCPOZD
(ter inzage op school aanwezig en op de website vermeld). In de sponsor- commissie van onze
school zijn de MR en de schoolcommissie vertegenwoordigd. De mogelijkheden om De Akker met
sponsoring te ondersteunen zijn als volgt: schoolkrantadvertentie in verschillende formaten en/of
met logo op onze site met hyperlink naar eigen website. De huidige sponsoren van onze school
hebben het mogelijk gemaakt, door het adverteren in onze schoolkrant, dat van ieder kind of iedere
groep een tekening of werkstukje geplaatst kan worden. De kopieerkosten van de schoolkrant
worden op deze manier volledig bekostigd. Door deze financiële ondersteuning kan dat geld nu
gebruikt worden voor onderwijskundige doeleinden.
Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met iemand van de MR. (voor namen en
adressen; zie achter in deze schoolgids)
Verzekeringen

Schoolgids 2018/2019

De schoolcommissie heeft middels het algemeen bestuur van de VCPOZD, via de Besturenraad een
basispakket verzekeringen afgesloten. Dit pakket bevat een WA-, een schoolongevallen- en een
bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
Het bestuur is afdoende verzekerd als zij door de rechter aansprakelijk wordt gesteld voor een
ongeval (bijvoorbeeld bij gymnastiek). Gedekt is de schade die ontstaat door het schoolbestuur, de
schoolcommissie, de leerkrachten, het ondersteunend personeel, stagiaires, vrijwilligers,
enzovoort.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade die in schoolverband is veroorzaakt door een leerling.
Deze schade moet worden verhaald op de WA-verzekering van de (ouders van de) leerling.
De schoolongevallenverzekering keert uit wanneer iemand ten gevolge van een ongeval lichamelijk
letsel oploopt. Materiële schade (fiets, kleding, bril, etc.) ten gevolge van een ongeval wordt niet
op grond van deze verzekering vergoed. Verzekerd zijn al degenen die aan schoolactiviteiten
deelnemen. Voor verdere toelichting kunt u contact opnemen met de penningmeester.
Klachtenregeling VCPOZD
De Wet Primair Onderwijs vermeldt in artikel 14 dat elk bestuur een regeling moet opstellen
voor het behandelen van klachten en een klachtencommissie moet instellen.
Het bestuur van onze vereniging heeft de modelklachtenregeling die landelijk is ontwikkeld door de
besturenorganisaties en de gezamenlijke onderwijsvakorganisaties overgenomen en vastgesteld. De
regeling ligt ter inzage op school, deze geeft inzicht in de termijnen waarbinnen een klager een
klacht kan indienen en de termijnen
waarbinnen mededeling plaatsvindt van het oordeel van de commissie.
Voor algemene klachten heeft het bestuur zich aangesloten bij de "Landelijke
klachtencommissie primair onderwijs”, ingesteld door de Besturenraad. De Landelijke
Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs behandelt klachten over gedragingen en
beslissingen, bijvoorbeeld van leerlingen, leden van het personeel, directie of bevoegd gezag,
binnen het basis-, voortgezet en hoger onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
Het adres van deze klachtencommissie is onderaan de tekst vermeld.
De klachtenregeling is uitsluitend van toepassing als men met een klacht niet ergens anders
terecht kan. Dit betekent concreet dat de klachtenprocedure in het algemeen pas aan de
orde komt wanneer de pogingen om de klacht binnen de school of binnen het bestuur op te
lossen geen resultaat hebben.
De volgende stappen zijn te onderscheiden:
1.
De klacht wordt eerst met de direct betrokkene besproken.
2.
Komt men er niet uit, dan bespreekt men de klacht met de directeur. Indien de klacht
de directeur betreft kan deze stap worden overgeslagen en is stap 3 aan de orde.
3.
Levert het gesprek met de directeur onvoldoende gehoor op, dan kan klager de klacht
voorleggen aan de bovenschoolse directie.
Wanneer voorgaande gesprekken niet hebben geleid tot een voor alle partijen bevredigende
oplossing dan zijn er voor de klager vier mogelijkheden aan wie de klacht voorgelegd kan worden:
*de contactpersoon van de school
*de interne vertrouwenspersoon
*de externe vertrouwenspersoon
*de landelijke klachtencommissie.
Indien hiervan gebruik wordt gemaakt dient de klager de klacht op schrift te stellen en deze bij
genoemde persoon of commissie in te dienen

De contactpersoon voor de school is de voorzitter van de schoolcommissie. De taak
van de contactpersoon is het opvangen van de klager (te luisteren naar de klacht), het
verstrekken van informatie over de klachtenprocedure en de klager door te verwijzen naar de
interne of externe vertrouwenspersoon.
Klachten op het gebied van seksuele intimidatie en fysiek geweld waarbij sprake is van een
vermoeden van een strafbaar feit dienen te worden gemeld bij de interne
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vertrouwenspersoon. Deze gaat niet in op de inhoud maar neemt na overleg met klager direct
contact op met de externe vertrouwenspersoon. Deze kan de klager adviseren contact op te
nemen met de vertrouwensinspecteur. Bij klachten op het gebied van seksueel misbruik en
seksuele intimidatie, fysiek en/of psychisch geweld, radicalisering en discriminatie kunnen
ouders ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Ook overige
klachten, bijvoorbeeld op het gebied van pesten, agressie, discriminatie of onheuse
bejegening, kunnen bij de interne vertrouwenspersoon worden gemeld.
De taken van de externe vertrouwenspersoon zijn gericht op: het ondersteunen en
begeleiden, het voeren van gesprekken met betrokkenen, het bijstaan en zoeken naar
oplossingen, bemiddelen tussen klager en aangeklaagde, het desgewenst begeleiden van de
klager bij het indienen van de klacht bij de vertrouwensinspecteur of de klachtencommissie,
het verwijzen naar hulpverlenende instanties en het adviseren van de directie en het bestuur.
Meldpunt vertrouwensinspectie.
Bij klachten op het gebied van seksueel misbruik en seksuele intimidatie, fysiek en/of
psychisch geweld, radicalisering en discriminatie kunnen ouders rechtstreeks contact
opnemen met de vertrouwensinspecteur onder nummer 0900-1113111 (tegen lokaal tarief).
Contactpersoon van onze school:
* Mevr. A. Braam
Interne vertrouwenspersonen:
* Marijke van Pagée en Marjan Pierik
Externe vertrouwenspersoon
Naast de interne vertrouwenspersonen per school heeft het bestuur van onze vereniging in het
kader van de klachtenregeling ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld.
Mevrouw Tineke Veenje,
mobiel: 06 - 20493932
email: t.veenje@gimd.nl
Ook is het mogelijk zich hiervoor rechtstreeks in verbinding te stellen met de landelijke
vertrouwensinspecteur onder nummer 0900-1113111 (tegen lokaal tarief).
Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070- 3861697
F 070- 3020836
E info@kringenrechtspraak.org
Privacy

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het
privacyreglement van Tref Onderwijs [zie website www.trefonderwijs.nl tabblad Info/Privacy]. Dit reglement
is met instemming van de GMR vastgesteld. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we
persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en
begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u
precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste
gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en
ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school,
willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening
mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht.
De leerlinggegevens worden beveiligd opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De
vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Dit systeem is
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beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat onze school
onderdeel uitmaakt van Tref Onderwijs, worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld
in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.
Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maken de scholen gebruik
van ‘Basispoort’. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen
mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de leerkracht weet welke leerling
de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een
overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort
maakt voor het schooljaar 2017/2018 onder meer gebruik van de volgende set met gegevens: een
identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey,
groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden
er dus geen leer- of toets resultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met
persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met
alle leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de
leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door
de leverancier wordt voorkomen. Een lijst van de leveranciers waar onze stichting afspraken mee heeft
gemaakt, is op te vragen bij jvddoes@trefonderwijs.nl.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen,
moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de
school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw
rechten, kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming
van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn
als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
informatie nodig heeft.
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de
nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet
te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij
natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.
Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind of bij de
directeur van de school.
Op onze school wordt er, per klas, een klassenlijst gemaakt met de adressen van leerlingen. Deze lijst met
contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd)
willen afspreken of als er vragen zijn rondom school, overblijf of bijvoorbeeld huiswerk. Wij vragen uw
toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer te mogen delen met de andere
(ouders van de) klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de naam van uw kind niet
gedeeld (en moet u daar zelf voor zorgen). Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden
voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame.

Schorsing / verwijdering
Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk
letsel aan derden is toegebracht, kan op grond van het protocol van de VCPOZD overgegaan worden
tot:
* het geven van een time-out
* het geven van een schorsing
* verwijdering
Deze maatregelen worden alleen bij uiterste noodzaak ingezet en worden altijd door de directie
zowel mondeling als schriftelijk met de betrokken ouder(s) gecommuniceerd. Het protocol van de
VCPOZD dient hierbij als leidraad en ligt op school ter inzage.
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7 – Regelingen
Schooltijden
Om 8.40 uur gaat de zoemer, de lessen beginnen om 8.45 uur. Wij verzoeken u vriendelijk er voor te
zorgen dat uw kind(eren) op tijd aanwezig is (zijn). Zowel voor schooltijd als tijdens de pauzes is er
toezicht op het schoolplein.
maandag dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
groep 1
08.45-12.15
08.45-12.15
08.45-12.15
08.45-12.15
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
groep 2/3

08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.30
-

08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.15
-

groep 4 t/m 8 08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.30
-

08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.15
13.00-15.00

Verzuim
Als uw kind ziek is, kunt u dit telefonisch melden van 8.15 tot 8.45 uur (0528 - 26 25 66). Bezoek
aan dokter of tandarts graag zoveel mogelijk buiten schooluren afspreken. Voor het vrij vragen in
verband met een bijzondere gebeurtenis in de familie wordt u verzocht vooraf contact op te nemen
met de directie.
De school is verplicht een registratiesysteem bij te houden van absenten. Ook moet een school
melden bij leerplicht wanneer er een vermoeden is van ongeoorloofd verzuim.
Verlof
Vakantie en verlof buiten de normale schoolvakanties worden slechts in zeer uitzonderlijke gevallen
toegestaan. De school is verplicht hierin de wettelijke regelingen te volgen en wordt gecontroleerd
door de leerplichtambtenaar van de gemeente en de schoolinspecteur. Regelmatig schoolbezoek is
voor de kinderen heel belangrijk. De school rekent op uw medewerking om onnodig verzuim te
voorkomen.
Als leidraad kunt u de volgende indeling gebruiken:
Gewichtige omstandigheden
- wettelijke verplichtingen;
- verhuizing;
- huwelijk bloed- en aanverwanten;
- ernstige ziekten van ouder of bloed- en aanverwanten;
- religieuze feestdagen;
- naar oordeel van de directie gewichtige redenen, maar géén vakantieverlof.
Geen gewichtige omstandigheden:
- een tweede vakantie;
- zomaar een lang weekeinde of midweek weg;
- bezoek aan concerten, tentoonstellingen, pretparken en dergelijke;
- wintersport buiten de vakanties om;
- één of meer dagen eerder op vakantie gaan of later terugkomen.
Vakanties/vrije dagen
Herfstvakantie

Van:

22

oktober

2018

Tot:

26

oktober

2018

Kerstvakantie

Van:

24

december

2018

Tot:

4

januari

2019

Voorjaarsvakantie

Van:

18

februari

2019

Tot:

22

februari

2019

Meivakantie

Van:

14

april

2019

Tot:

4

mei

2019
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Hemelvaart

Van:

30

mei

2019

Tot:

31

mei

2019

Pinksteren

Van:

10

juni

2019

Tot:

10

juni

2019

Zomervakantie

Van:

15

juli

2019

Tot:

23

augustus

2019

Woensdag

17

oktober

2018

alle groepen vrij

Donderdagmiddag

22

november

2018

alle groepen vrij

Maandagmiddag

25

februari

2019

alle groepen vrij

Donderdagmiddag

23

mei

2019

alle groepen vrij

•

Studiedagen:

Oversteekrooster
Deze ouders helpen de kinderen oversteken bij de begraafplaats in Pesse, het oversteken bij school
wordt door een teamlid met één van de kinderen van groep 8 verzorgd.
Contactpersoon: Jenny van Eijk

Bibliotheek
Lezen is en blijft een prettige en zinvolle
vrijetijdbesteding voor de kinderen van de groepen
1 t/m 8. De school beschikt over een geheel nieuw
ingerichte bibliotheek waar de kinderen boeken
kunnen ruilen. Gelukkig hebben wij de hulp van een
aantal ouders bij het wisselen van de boeken.
Verder is de ruimte uitermate geschikt voor ( zelf)
studie en werken op de computer.

Schoolfotograaf
Op eerste donderdag bezoekt de fotograaf onze school. Er worden groepsfoto’s en individuele
foto’s van de leerlingen gemaakt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een gezinsfoto te laten maken.
U bent niet verplicht deze foto’s af te nemen. De fotograaf begint met het maken van de
gezinsfoto’s. Tijd: 08.30 uur.
Tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.
De administratie verloopt niet via school. Wel deelt school de inlogkaarten uit waarop onder meer
een foto van uw kind staat alsmede een inlognummer en wachtwoord.
Zending
Iedere maandagochtend mogen de kinderen zendingsgeld meenemen. Het geld doen ze in het
daarvoor bestemde busje. Zo kunnen wij als school verschillende projecten steunen. Enkele
projecten die wij ondersteunen worden door oud leerlingen van onze school uitgevoerd. Het zijn de
projecten van Nel Blanken in Jamaica, Hanneke Awimbilla-Korten in Ghana en Betty Smit in Brazilië.
U blijft ons toch ondersteunen?
Zo kunnen we onze medemensen in andere werelddelen blijven helpen.
Gymrooster
Dinsdagmiddag

13.00 uur - 14.00 uur

groep 7

14.00 uur - 15.00 uur

groep 6/8
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Donderdagmiddag

13.00 uur - 14.00 uur

groep 3

14.00 uur - 15.00 uur

Groep 4/5

De gymnastieklessen worden gegeven in De Wenning in Pesse. Tijdens de lessen is er zo mogelijk
een gymouder aanwezig. Wij vragen u om de kinderen sportkleding en gymschoenen mee te geven.
Tijdens de gymlessen mogen geen sieraden gedragen worden. Als uw kind echt niet mee kan doen
met de gymles, wilt u dit dan even doorgeven? Op vrijdagmiddag is er voor de kinderen van groep 4
t/m 8 een extra uur gym op het eigen terrein van de school.
De gymnastieklessen van de kleuters worden gegeven in het speellokaal. Het is handig om de
kinderen daarvoor gymschoenen mee te geven, deze schoenen blijven gedurende het schooljaar op
school. De kinderen krijgen als ze pas op school zijn een katoenen tasje mee naar huis, waar de
gymschoenen in kunnen. Deze mag u samen met uw kind versieren , zodat zij deze makkelijk
kunnen herkennen.
Mediabeleid
Naar aanleiding van de informatie avonden in een vorig cursusjaar hebben we een document
mediabeleid opgesteld. Ook de andere scholen binnen onze vereniging zijn hier bij betrokken. Het
officiële document is inmiddels vastgesteld en ligt op school ter inzage. Hieronder een aantal regels
die nu gelden. Dit onder andere naar aanleiding van de inbreng van de ouders die op de informatie
avonden aanwezig waren. We verwachten dat een ieder zich aan de volgende regels houdt:
1. Geen mobiele telefoons op het plein en in de klassen.
2. Geen MP3- spelers e.d. in de klassen en op het plein.
Regels
Samen met de kinderen hebben we enkele regels opgesteld. Deze regels hebben betrekking op
het gedrag van de kinderen op het plein en in de klas. We hebben de regels onderverdeeld in antipestregels en schoolpleinregels. Ook werken we met een stappenplan. De regels en het stappenplan
worden aan het begin van ieder schooljaar met de kinderen besproken. De kinderen zetten ieder
hun naam onder de anti-pestregels om te laten zien dat ze willen proberen zich daar aan te houden.
Anti-pestregels.
1. Iedereen mag meespelen.
2. Vals spelen, uitschelden, schoppen, slaan en spuwen worden niet geaccepteerd.
3. Wij maken geen negatieve opmerkingen over lichaam, haarkleur, kleren, schoenen.
4. Wij laten elkaar rustig spelen en werken.
5. Een fout antwoord geven kan en mag.
Schoolpleinregels.
1. Denk om je taalgebruik.
2. Stokken horen in het bos, niet op het plein.
3. De tuin van de buren is alleen van hen.
4. De kleuters hebben hun eigen plein.
5. Alle kinderen blijven op het schoolterrein.
6. Voetballen doen wij op het grasveld en bij het basketbalveld.
7. Bij de garage houdt het schoolplein op.
8. Wij spelen niet in het fietsenhok.
Stappenplan.
Stap 1: Zeg dat je het niet leuk vindt.
Stap 2: Stop nu, ik vind dat niet leuk.
Stap 3: Stop nu, anders ga ik het melden aan juf of meester.
Stap 4: Doe het ook!
Parkeren
De school beschikt over twee parkeerplaatsen. Om een vlotte doorvoer van auto’s en vooral de
veiligheid van de kinderen te bevorderen, gelden ook hier enkele regels. Automobilisten vanuit de
richting Hoogeveen maken gebruik van de parkeerplaats voor de school. Automobilisten vanuit de
richting Pesse parkeren op de parkeerplaats naast de school. Zet uw auto in een parkeervak voordat
u uw kind(eren) laat uit- of instappen. Bij het verlaten van deze parkeerplaats dient u gebruik te
maken van de weg achter het fietsenhok langs.
Laat het gebied langs de paaltjes vrij! Dit bevordert de doorstroom en de veiligheid.
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Rookvrije school
Wij willen als school graag een zodanig rookbeleid voeren, dat we optimaal bijdragen aan het
voorkomen dat onze kinderen gaan roken. We hebben dan ook als school het predicaat ‘Rookvrije
School’. Daarmee laten we aan de samenleving zien dat onze school zorgdraagt voor een gezond
leef- en leerklimaat voor onze kinderen. Voor iedereen houdt dit in, dat er in en om de school niet
gerookt mag worden.

8 - Belangrijke data 2018 - 2019
Kalender
Voor een overzicht van alle belangrijke data verwijzen wij naar de kalender die aan het begin van
het schooljaar is uitgedeeld en die op school af te halen is voor wie geen exemplaar heeft. Deze
kalender is ook te vinden op de website en in de app van de school.
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9 - Namen en adressen
VERENIGING; www.vcpozd.nl
Tref
Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Zuidwest Drenthe
Postbus 18 7990 AA Dwingeloo.
Bezoekadres:
KP laan 20
7943 CV Meppel
Tel: 0521-342086
SCHOOL
School met de Bijbel “ De Akker”
Hoogeveenseweg 28
7933 PG PESSE
0528 - 26 25 66
info@deakkerpesse.nl
www.deakkerpesse.nl
SCHOOLCOMMISSIE en MR
M. Drooglever (penningmeester, SC)
V. Kleine (SC)
J. Jonker - IJmker (SC)
M. Strijker (MR)
A. Braam (MR)
M. van Pagée (GMR)
G. van Putten - Jonker (team, MR)
K. Hoorn (team, MR)
B. Willering (dir., adviseur)
M. Pierik-Wijma (adj.dir., adviseur)
SPONSORING
Schoolcommissie
TEAM
A. Bijker-Lubbelinkhof
K. Hoorn
B. Kamp-Blanken
M. van Pagée
M. Pierik-Wijma
H. Prins (conciërge)
G. van Putten-Jonker
B. Willering
H. Wiltens-Mulder
M. ten Caat
KLACHTENCOMMISSIE
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Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070- 3861697
F 070- 3020836
E info@kringenrechtspraak.org
KINDEROPVANG
Kinderopvang Het Erf
Hoogeveenseweg 43 a
7933 PE Pesse
0528 – 24 25 42
info@kinderopvangheterf.nl
ONDERWIJSINSPECTIE
Inspectie van het onderwijs
0800 – 8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
LOGOPEDIE
GGD Drenthe
sector jeugdgezondheidszorg
Postbus 144
9400 AC ASSEN
0592 - 30 63 17 (ma-vr 8.00 tot 12.00 uur)
jgz@ggddrenthe.nl
logopedie@ggddrenthe.nl
JEUGDGEZONDHEIDSZORG (SCHOOLARTS)
(voorheen GGD)
0591 – 656573 JGZ Emmen
op werkdagen tussen 08.30 – 14.00 uur
Jgz.emmen@ggddrenthe.nl
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Jeugdmaatschappelijk en Schoolmaatschappelijk werk
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Mevr. M. Bleijenberg
Het Haagje 119
7902 LE Hoogeveen
0528 278855 / 0528 265850
www.welzijnswerk-hoogeveen.nl

SCHOOLFOTOGRAAF
Foto Kruger
0592 – 31 25 04
info@fotokruger.nl
HULPVERLENING
Kindertelefoon
0800 – 04 32
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Bureau Vertrouwensarts
Queridostraat 5
9721 SZ GRONINGEN

Opvoedtelefoon
0900 – 82 12 205 (werkdagen 09.00-17.00 uur)

Opvoedlijn Ouders en Coo
0343 – 51 34 34 (dinsdag 09.00-16.00 uur)

Voor ouders over onderwijs
0800 - 5010

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
0900 – 12 31 230

Tot slot
Een schoolgids staat boordevol afspraken, regels en protocollen. U kunt er echter van overtuigd zijn
dat we bij dit alles niet over het hoofd kunnen en willen zien waar het op school werkelijk om
draait: de kinderen.
We adviseren u deze schoolgids goed te bewaren. Het is een naslagwerk dat geregeld van pas zal
komen. Actuele informatie ontvangt u via de schoolkranten en de nieuwsbrieven. En natuurlijk zijn
we altijd bereid op uw vragen in te gaan. Mocht er iets zijn …loop gewoon even binnen of bel voor
het maken van een afspraak.
U als ouder maakt net als het team, de MR, de schoolcommissie en de kinderen deel uit van de
schoolgemeenschap. Zonder uw inzet en betrokkenheid kwam er lang niet zoveel van de grond als
nu het geval is. Daarom hopen we ook dit jaar weer op uw hulp en vooral op een prettige
samenwerking!
Tot ziens!
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