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Een woord vooraf  

Beste lezer, 

 

Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders en verzorgers van de leerlingen van De Akker. 

In deze gids schetsen wij een beeld van onze school. 

In de eerste plaats treft u onder andere een beschrijving aan van de grondslag op basis 

waarvan we het onderwijs geven, het pedagogisch klimaat op school, de wijze waarop het 

onderwijs georganiseerd is, hoe de contacten met de ouders worden onderhouden en hoe de 

leerlingen gevolgd worden in hun ontwikkeling en leervorderingen.   

De schoolgids biedt daarnaast ook antwoord op vele praktische vragen, zoals de schooltijden, 

wanneer leerlingen verlof kunnen krijgen, hoe het overblijven geregeld is en op welke wijze u 

klachten over de school kunt indienen.  

De schoolgids heeft tevens een functie voor ouders en verzorgers van toekomstige leerlingen. 

Heeft u vragen over het onderwijs op onze school, schroom dan niet hierover contact op te 

nemen met de directeur, de bouwcoördinatoren, de intern begeleiders of de leerkrachten. Wij 

stellen onderling contact zeer op prijs. Overigens is op de site nog meer informatie over onze 

school te vinden. U vindt die op www.deakkerlisse.nl.   

Tenslotte is onze school terug te vinden op de overheidssite www.scholenopdekaart.nl. De 

gegevens die u daar vindt zijn deels bedoeld om onze school te vergelijken met het landelijk 

beeld van basisscholen.  

Ik hoop dat deze gids mag voldoen aan het gestelde doel om u een duidelijk beeld te geven 

van onze school. Dit alles uiteraard onder de onmisbare zegen van de Heere.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,  

  

D. van Garderen,   

Interim-directeur 
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1. Onze School 

 
 

1.1 Contactgegevens 

CBS De Akker 

Schoolstraat 11a 

2161 HB Lisse 

 

Telefoon: 0252-413099 

Email : info@deakkerlisse.nl 

Internet : www.deakkerlisse.nl 

 

IBAN: NL26 RABO 0336 5178 07 

Kamer van Koophandel: 40 44 55 10 

  

mailto:info@deakkerlisse.nl
http://www.deakkerlisse.nl/
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1.2 Een schets 

“De Akker” is een Christelijke basisschool op reformatorische grondslag. Het aantal kinderen 

dat de school bezoekt ligt rond het gemiddelde van 265. Naast de plaatselijke gebondenheid 

vervult onze school een streekfunctie. Om hun kinderen te laten opvoeden en onderwijzen in 

dezelfde geest als in kerk en gezin, laten ouders uit de wijde omtrek hun kinderen onze school 

bezoeken. 

 

Op de Akker zie je ze groeien! 

Sinds 1984 heet onze school “De Akker”. Geïnspireerd door de gelijkenis van de zaaier in 

Mattheüs 13, kozen we deze naam. 

Onze school staat in ‘de Bollenstreek’. Een gebied in Nederland waar veel bloembollen worden 

gekweekt. In het voorjaar wordt dit zichtbaar door de talrijke, gekleurde bloembollenvelden 

om ons heen. Alles groeit en bloeit! 

 

Groei 

Groei is ook zichtbaar binnen de school. Dit is duidelijk waarneembaar bij 

onze kinderen. Ze groeien jarenlang en komen in de verschillende groepen tot 

ontwikkeling. Zij groeien fysiek, in kennis, in vaardigheden en in sociale 

vaardigheden. 

 

Wijzer 

Kennis is nog geen wijsheid. Het doorgeven van alleen kennis schiet daarom 

tekort. Kennis leren gebruiken is een hoger doel. Ieder kind kan dit op zijn 

eigen wijze. 

Het doel van de groei is het komen tot wijsheid. Wijsheid die nodig is om te 

staan in de wereld van vandaag. 

Nog belangrijker op onze school is het komen tot de Wijsheid die te vinden is 

in de Bijbel. Want deze wereld gaat voorbij. Daarom geven wij zaken door die 

wijs kunnen maken tot zaligheid. 

En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen 

maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 

(2 Timotheüs 3: 15) 

 

Groeiwijzer 

Als school richten we ons op de brede ontwikkeling van elk kind. De Bijbel is 

hierbij onze Groeiwijzer, waarbij we de leerkracht zien als groeiwijzer, die 

probeert alle talenten van het kind te zien en tot groei te laten komen. 

Voor ons staat alle groei en ontwikkeling in het perspectief zoals de Bijbel ons 

dat aanreikt. 

Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust.  

(2 Timotheüs 3: 17) 

  

http://www.statenvertaling.info/kt-2tm_3.html#54
http://www.statenvertaling.info/kt-2tm_3.html#55
http://www.statenvertaling.info/kt-2tm_3.html#56
http://www.statenvertaling.info/kt-2tm_3.html#56
http://www.statenvertaling.info/kt-2tm_3.html#63
http://www.statenvertaling.info/kt-2tm_3.html#64
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Kernwaarden 

Bij het ontwikkelen van beleid en het maken van keuzes, nemen we voortdurend onze 

kernwaarden als uitgangspunt. Vanuit deze kernwaarden weten we ons gedreven. Ze dagen 

ons uit tot bezinning en gesprek. Ze leiden ons bij het maken van keuzes en bij het concreet 

vormgeven aan onze visie. De kernwaarden vormen als het ware de vloerverwarming van ons 

‘schoolhuis’, die alles doortrekt! 

 

 

 

 

Bezieling 

• Door welke bron laat ik me leiden? 

• Wat drijft me? 

• Waarvoor kom ik mijn bed uit? 

• Waaruit put ik? 

• Wie ben ik? 

• Wie wil ik zijn? 

• Wat doe ik wel? 

• Wat doe ik niet? 

• Hoe staat het met ons Bijbelonderwijs? 

• Welke visie hebben we op (gedoopte) kinderen? 

 

 

 

 

Verantwoordelijkheid 

• Samen of alleen? 

• Is dit in lijn met wat de Heere van ons vraagt? 

• Hoe leer ik verantwoordelijkheid dragen? 

• Hoe leer ik verantwoordelijkheid geven? 

• Is het verantwoord? 

• Naar wie wil/kan/moet ik me hierover verantwoorden? 

• Kan ik dit waarmaken? 

 

 

 

 

Veiligheid 

• Zijn er storingen? 

• Kan ik mezelf zijn? 

• Wie wordt er in deze klas geplaagd? 

• Is er respect? 

• Wat vindt de brandweer van onze school? 

• Kan ik me uiten? 

• Is het meubilair geschikt? 

• Zijn de speeltoestellen goedgekeurd? 
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Groei 

• Groot, groter, grootst? 

• Geven we voldoende ruimte voor ontwikkeling? 

• Is het grote goed of is het goede groot? 

• Groeit iedereen even hard? 

• Waarin wil je groeien? 

• Waarheen wil je groeien? 

• Wanneer is het goed? 

• Hebben we de goede materialen? 

 

 

 

 

Balans 

• Is er evenwicht in de verdeling van vakken? 

• Hoe is de verhouding hoofd-hart-handen? 

• Is de verhouding werk<>privé in balans? 

• Vragen we niet te veel van ouders? 

• Vragen we niet te veel van school? 

• Voegt al die administratie voldoende toe aan het welzijn 

van kinderen? 

• Spelen of werken? 

• Bekommeren we ons om (te)veel dingen of is één ding 

nodig? 

• Programmagericht of ontwikkelingsgericht? 

 

 

 

 

Waar wij voor staan: 

• In ons werk, met en voor de kinderen, willen we nauw aansluiten bij de opvoeding thuis. 

• Opvoeding, vorming en kennisoverdracht zijn bij ons in balans. 

• We houden rekening met de ontwikkelingsfase waarin een kind op een bepaald moment 

verkeert. 

• Uw kind is onze zorg! 
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1.3 Het Bestuur en de Commissie Intern Toezicht 

Bestuur 

Christelijke Basisschool “De Akker” gaat uit van de Vereniging tot het Verstrekken van 

Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Lisse. Deze vereniging kiest uit haar leden een 

bestuur van onbezoldigde bestuursleden. In de statuten en het Huishoudelijk Reglement van 

de vereniging zijn aan het bestuur een aantal regels meegegeven. 

 

Identiteit 

In lijn hiermee ziet het bestuur het als een kernopdracht om samen met ouders en kerk, op 

grond van de Bijbel en de gereformeerde belijdenis, bij te dragen aan de opvoeding en 

vorming van leerlingen. We vinden dit verwoord in artikel 3 van de statuten van de 

schoolvereniging: 

"De vereniging is gegrond op het Woord van God en ontleent aan dat Woord de beginselen 

voor het onderwijs en de opvoeding van de kinderen, overeenkomstig de onverkorte en 

onveranderde Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld op de Nationale Synode te 

Dordrecht, gehouden in de jaren 1618-1619, zoals deze in erkentenis worden gehouden in de 

Gereformeerde Gemeenten." 

 

Een van de doelstellingen is dat deze christelijke identiteit in de schoolpraktijk op een zeer 

merkbare manier tot uiting komt. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden in 

de Algemene Ledenvergadering. Deze structuur geeft de leden van de schoolvereniging de 

mogelijkheid invloed uit te oefenen op het bestuur en op de samenstelling daarvan. 

 

Manier van besturen 

Het bestuur bestaat uit 9 leden. Elk lid is na 3 jaar aftredend en herkiesbaar. De maximale 

zittingsduur bedraagt 9 jaar voor algemene bestuursleden en 12 jaar voor leden van het 

dagelijks bestuur. In het bestuur is vanuit de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in 

Lisse één persoon vertegenwoordigd. Tenminste één keer per jaar vergadert het bestuur met 

de kerkenraad. 

 

De Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (2021, PO-Raad) vormt, naast de 

eerdergenoemde christelijke identiteit, het uitgangspunt voor het bestuurlijk handelen. Het 

bestuur werkt deze code uit in het eigen en meer specifieke Code Goed Bestuur. 

In deze code zijn de spelregels en procedures voor het bestuur zelf maar ook voor de manier 

waarop het bestuur en de directeur samenwerken, vastgesteld. 

 

Bij besluitvorming laat het bestuur zich leiden door een Bestuurlijk Beleidskader (BBK) en een 

Strategisch Beleidskader (SBK) voor de langere termijn. Het SBK, waarvan voor ouders en 

andere belangstellende betrokkenen een publieksvriendelijke versie is opgesteld, geeft de 

langere-termijnkoers aan voor de school met betrekking tot bijvoorbeeld de christelijke 

identiteit, onderwijs, personeel en financiën. Het BBK beschrijft de doelstellingen van het 

bestuur, de specifieke kaders voor de directeur en de manier waarop de resultaten van de 

school gevolgd en beoordeeld worden door het bestuur. 

 

Het intern toezicht wordt uitgevoerd door een daartoe door de leden gekozen commissie uit de 

Algemene Ledenvergadering, de Commissie van Intern Toezicht (CIT). Hiermee zijn toezicht en 

bestuur organiek gescheiden (two-tier). Daarnaast laat het bestuur zich adviseren door een 

Medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn.  
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Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

 

• Dhr. A. Westerman (voorzitter) 

• Dhr. J. Rip (secretaris) 

• Dhr. J.B. bij de Vaate (penningmeester) 

• Dhr. W.F. den Breejen 

• Dhr. R. van Dam 

• Dhr. J.J. van Delden 

• Dhr. P. Hobo (namens kerkenraad Gereformeerde Gemeente Lisse) 
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Commissie Intern Toezicht 

Op basis van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ en de Code Goed Bestuur (VGS) zijn op 

“De Akker” sinds 2011 bestuurlijke en toezichthoudende taken gescheiden. Toezicht wordt 

uitgeoefend door een Commissie Intern Toezicht (CIT), gekozen uit de leden van de 

schoolvereniging. Het bestuur en de commissie vergaderen tweemaal per jaar gezamenlijk. 

Naast het voldoen aan de wettelijk verplichte taken bevraagt de CIT het bestuur op 

verschillende onderwerpen zoals normering van beleid, continuïteit van bestuur en directie, 

identiteit en toelatingsbeleid. 

 

De CIT geeft tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de schoolvereniging een 

toelichting op haar werkzaamheden. 

 

De Commissie Intern Toezicht bestaat uit de volgende personen: 

 

• Dhr. N. van Zwet (voorzitter) 

• Dhr. A. Voshart (secretaris) 

• Dhr. A. Reijerkerk  
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1.4 Opleidingsschool 

Hogeschool Driestar Educatief 

CBS “De Akker” is sinds 2020 een erkende opleidingsschool voor studenten van Pabo Driestar 

Educatief. Dit betekent dat theorie en praktijk in onze school voor een belangrijk deel 

samenvallen voor de student. Op onze school zijn de juiste begeleiders (mentoren, 

werkplekbegeleiders en schoolopleiders) aanwezig, die studenten, maar ook (startende) 

leerkrachten begeleiden in de praktijk. De Studieloopbaanbegeleider helpt de studenten in de 

begeleiding van zowel stage als studie. 

We zijn een opleidingsschool voor alle studenten; we zijn gespecialiseerd in het begeleiden van 

SAM-studenten. SAM staat voor Samen opleiden. 

Als opleidingsschool blijven we in ontwikkeling om deze erkenning te behouden. 

 

MBO 

Ook aan studenten van andere scholen bieden we regelmatig de mogelijkheid om stage te 

lopen. Het gaat hier voornamelijk om MBO-studenten die een opleiding tot onderwijsassistent 

volgen of een andere pedagogische opleiding. Ook hebben we plaats voor studenten uit de 

route Zorg, Welzijn en/of Dienstverlening. Hiervoor staan we op de banenmarkt van de 

betreffende opleiding. 

 

Voortgezet Onderwijs 

Regelmatig komen studenten uit het Voortgezet Onderwijs enkele dagen voor een snuffelstage 

naar onze school om zich te oriënteren op een vervolgopleiding. Vaak zijn dit oud-leerlingen 

van het Driestar College in Leiden. 

 

1.5 Voorzieningen 

De school is sinds 1905 gevestigd in het centrum van Lisse. We werken nog in het 

oorspronkelijke markante gebouw. Een oude school dus? Ja, aan de buitenkant. Maar 

springlevend en up-to-date als het gaat om de binnenkant. 

 

In de loop van de jaren is er van alles ín en rond het gebouw gebeurd: 

1905: Bouw van de eerste 4 lokalen 

1909: Uitbreiding met 2 lokalen 

1910: Opnieuw uitbreiding met twee lokalen  

1972: Renovatie achterzijde 

1984: Bouw van gemeenschapsruimte, vijf onderbouw-lokalen en speelzaal 

1994: Aanleg schoolhof 

1999: Bouw van een personeelskamer 

2003: Renovatie hele school 

2004: Bouw van een computerlokaal 

2007: Bouw semipermanent lokaal “De Klaproos” 

2010: Uitbreiding met 1 lokaal en 2 spreekkamers 

2014: Toiletrenovatie onderbouw 

2015: Renovatie pleinen 

 

Een meer uitgebreide beschrijving van onze geschiedenis vindt u op onze website. 
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Bibliotheek 

Op school is een bibliotheek waaruit de kinderen van groep 3 t/m 8 een keer per week 

leesboeken mogen meenemen. Enkele ouders helpen ons met de uitleenadministratie.  

 

Computerlokaal 

We hebben een computerlokaal met daarin 30 computers, aangesloten op het netwerk. 

 

Documentatiecentrum 

In het aangrenzende documentatiecentrum staan boeken met zakelijke informatie. Deze 

materialen gebruiken we bij de verwerking van informatie. 

 

Gemeenschapsruimte 

In de gemeenschapsruimte heeft een gedeelte van de orthotheek een plaats. De 

gemeenschapsruimte vervult ook een gangfunctie voor de aangrenzende leslokalen. Verder 

worden in deze ruimte gezamenlijke bijeenkomsten gehouden, zoals acties en kerkelijke 

feesten. 

 

Lokalen 

Onze school heeft 14 leslokalen. Daarnaast hebben we een handvaardigheid-, speel- en 

computerlokaal. 

 

Schoolpleinen 

Op onze schoolpleinen kan volop gespeeld worden. Duikelstangen, klimrekken, schommels, 

glijbaan en wip, knikkerpotjes, hinkelbanen, volop ruimte voor loopspelen, zithoeken, enz. 

dragen mede zorg voor spel en ontmoeting voor- en na schooltijd en tijdens pauzes. 

 

Speellokaal 

In het speellokaal worden de gymlessen voor de groepen 1 en 2 gegeven. 
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2. Onze visie op het onderwijs 

2.1 Het doel 

Het hoofddoel van ons onderwijs vinden we verwoord in 2 Timotheüs 3 : 17: 

"Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust." 

 

Dit ideaal bestaat uit twee delen: 

 

1. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. 

2. Hetzij dat ge eet, hetzij dat ge drinkt, hetzij dat ge iets anders doet, doet het al ter ere 

Gods. 

 

Dit doel kunnen wij zelf onmogelijk bereiken. Toch eist de Heere het wel van ons. Hij maakt 

het Zelf mogelijk, door de genade in Zijn Zoon Jezus Christus. Van die genade zijn 

leerkrachten en kinderen totaal afhankelijk. Onze identiteit ligt dan ook in deze 

afhankelijkheid, van dag tot dag. De ware identiteit van de christelijke school blijkt uit de 

vreze des Heeren van leerkracht en leerling. 

 

2.2 School en gezin 

In ons werk, met en voor de kinderen, willen we, gebaseerd op dit doel, nauw aansluiten bij de 

opvoeding thuis. Opvoeding en onderwijs zijn immers niet los te koppelen van elkaar. 

Onderwijzen is op onze school een deel van de opvoeding. De normen en waarden die wij in 

onderwijs en opvoeding de leerlingen willen overdragen, ontlenen we aan Gods Woord. 

De doelstelling willen we verwezenlijken door het geven van kwalitatief goed onderwijs in een 

vertrouwde en veilige leeromgeving. Onze school heeft dus een eigen taak en 

verantwoordelijkheid. 

Het gezin is en blijft het eerste en natuurlijke opvoedingsmilieu. We beschouwen het als onze 

taak om in de opvoeding van de kinderen een verlengstuk van het gezin en de kerk te zijn. 

Omgekeerd hopen we dat het gezin en de kerk in de praktijk ook aansluiten bij wat op school 

wordt onderwezen. 

 

2.3 De werksfeer 

Deze tijd vraagt om een duidelijke profilering van de identiteit van de christelijk-

reformatorische school en de mensen die daar werken of op een andere manier aan de school 

verbonden zijn. Waar staan we voor en wat verwachten we van de mensen die bij ons werken? 

Hiervoor hebben we een identiteitsprofiel geschreven. 

Dit is enerzijds van belang in verband met het ‘visitekaartje’ van wat uitgedragen moet 

worden. Anderzijds biedt dit identiteitsprofiel de mogelijkheid om consistent en consequent te 

zijn in de Bijbelse kernwaarden. 

Dit identiteitsprofiel handhaaft de hoofdlijnen vanuit de Bijbel, de Tien Geboden en de 

belijdenisgeschriften. Concreet wordt ingegaan op de relatie met de kerken, worden de 

normen en waarden ontleend aan de Tien Geboden en wordt de kern van het schoolwerk 

weergegeven vanuit de pedagogische opdracht en relaties. Deze opbouw is bewust gekozen 

om de verbondenheid van het ‘christen-zijn’ in een pedagogische relatie te benadrukken. 

Daarom heeft het bestuur ook beleid ontwikkeld, hoe te handelen als er, door wat voor 

omstandigheden dan ook, situaties ontstaan waarin we uit elkaar groeien. 

Juist vanuit de verbondenheid van het ‘christen-zijn’ in een opvoedingsrelatie vinden we het 

van groot belang daar zorgvuldig mee om te gaan. 
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We willen graag dat ouders vertrouwen hebben in onze school en dat kinderen en 

personeelsleden zich er thuis voelen. Zo’n klimaat ontstaat niet vanzelf. We proberen aandacht 

te hebben voor alle betrokkenen bij zowel vreugde als verdriet. 

Daarnaast wijzen we kinderen op het belang van goede omgang met ouderen. Ook besteden 

we aandacht aan een gezellige en nette inrichting, en stimuleren kinderen ook zorgvuldig om 

te gaan met spullen. 

Hier hoort ook bij dat we van alle betrokkenen verwachten dat zij er verzorgd en eerbaar 

uitzien in en bij de school. Op onze school heerst de gewoonte dat meisjes en jufs in rok of 

jurk gekleed gaan. We vertrouwen op ieders medewerking in deze. 

 

Zal vanuit deze basis alles goed gaan? 

Nee, maar het streven moet er steeds zijn, want: uw zorg is de onze als u uw kind aan ons 

toevertrouwt. 
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3. Wat leren de kinderen op onze school? 

De Akker is een basisschool met een leerstofjaarklassensysteem. Dit wil zeggen dat kinderen 

van ongeveer dezelfde leeftijd in vaste groepen zijn ingedeeld. 

Ons onderwijs is, behalve in de groepen 1 en 2, gesplitst in vakken. Deze vakkensplitsing is, 

gezien de totaliteit waarin het kind leeft, in zekere zin kunstmatig. Toch hanteren we deze 

omdat daardoor het geheel overzichtelijker en de leerstof beter overdraagbaar wordt.  

In paragraaf 3.1 gaan we in op de leerstof in de kleuterklassen. In paragraaf 3.2 wordt de 

leerstof van groep 3 t/m 8 en de daarbij gebruikte methoden vermeld. 

 

3.1 Groep 1 en 2  

Elke morgen en elke middag beginnen we met een psalmvers en gebed en elke morgen en 

middag eindigen we met gebed. Drie keer per week vertellen we de kinderen aan het begin 

van de dag een verhaal uit de Bijbel. Daarnaast leren de kinderen iedere week een psalmvers. 

En elke vrijdag is er een verwerking of wordt een zendingsverhaal vertelt. Eens in de paar 

weken herhalen we de geleerde psalmen.  

In totaal krijgen de kinderen in de kleuterklassen 2,75 uur per week godsdienstonderwijs. 

Van het overige werk dat gedaan wordt in de kleutergroepen, kunnen we zeggen dat de 

aanpak verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier 

van werken is anders. Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. De schooldag 

begint in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt er 

gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het schoolplein. 

De dagindeling ziet er in grote lijnen als volgt uit: ontvangstgesprek, Bijbelverhaal, 

speel/werkles, fruit eten en iets drinken, bewegingsonderwijs en/of buitenspel, een activiteit in 

de kring zoals rekenen, taal en muziek. Al deze zaken hebben een plaats in het werken 

rondom een bepaald thema. In de lessentabel worden de verschillende vormingsgebieden 

(zintuiglijke ontwikkeling, taalontwikkeling, werken met ontwikkelingsmateriaal, 

bewegingsactiviteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling e.d.) apart weergegeven. In de 

dagelijkse praktijk is dat lang niet altijd zo merkbaar. Wie bijvoorbeeld speelt in de 

poppenhoek, is bezig met sociale- en taalontwikkeling. Er is veel aandacht voor taalvorming, 

omdat dit de basis is voor heel veel ander leren. 

Er is ook aandacht voor Engels in de groepen 1 en 2. Een keer per week is er een activiteit in 

de kring, maar ook tussendoor komt het spelenderwijs aan bod. Denk aan tellen in het Engels 

of Engelse liedjes aanleren. We gaan uit van de methode ‘My name is Tom’. De thema’s ‘My 

family’ en ‘My house’ komen dan aan bod. We bieden vooral basiswoorden aan en eenvoudige 

zinnetjes zoals “My name is…”. 

De observatielijsten van “Leerlijn jonge kind” geven een goed inzicht in de ontwikkeling van de 

kinderen. We bekijken zorgvuldig waar het kind het best zal functioneren en waar de 

ontwikkeling op lange termijn het beste bij gebaat is. Bij de uiteindelijke beslissing zijn de 

leerkracht, de IB-er én de ouders nadrukkelijk betrokken. 

Onze ervaring is dat een te gemakkelijk besluit over het zonder meer doorgaan van 

herfstkinderen vaak leidt tot uitval bij deze kinderen in groep 3 of 4. Als we jonge kinderen 

overvragen, leidt dat niet zelden tot onzekerheid en faalangst. Kinderen (niet alleen de 

herfstkinderen) ontwikkelen zich verschillend en het tempo waarin dat gebeurt, valt lang niet 

altijd samen met de overgangsmomenten die gebaseerd zijn op kalenderleeftijd. 

We houden rekening met deze verschillen. Onze aanpak is erop gericht dat álle kinderen díe 

hulp of uitdaging krijgen die zij in hún ontwikkeling nodig hebben. Dit leidt ertoe dat kinderen 

soms ‘vervroegd’ en soms ‘vertraagd’ naar groep 3 gaan. Anders gezegd onze kinderen gaan 

op een bij hen passend moment naar groep 3. 
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3.2 Groep 3 t/m 8 

Godsdienstige vorming 

Elke morgen en elke middag beginnen we met een psalmvers en gebed en elke ochtend en 

middag eindigen we met gebed. Drie of vier keer per week vertellen we de kinderen aan het 

begin van de dag een verhaal uit de Bijbel, waarbij we gebruik maken van de Statenvertaling. 

We hanteren hiervoor een eigen verhaallijn waarmee we willen bereiken dat door de 8 jaren 

heen alle Bijbelboeken worden behandeld. 

 

In de groepen 7 en 8 wordt 1 x per week een verhaal verteld uit de Kerkgeschiedenis in plaats 

van uit de Bijbelse Geschiedenis. 

Daarnaast leren de kinderen in groep 3 t/m 6 iedere week een psalmvers uit de berijming van 

1773. De te leren psalm wordt overhoord en becijferd. In de meeste gevallen op dinsdag, de 

dag waarop ook het zendingsgeld wordt opgehaald. In de groepen 7 en 8 wordt de 

Heidelbergse Catechismus behandeld. 

Op vrijdag wordt er in de groepen 3 t/m 8 een Bijbeltekst of een samenvatting van Bijbelse 

kernstof gememoriseerd. In de groepen 5 t/m 8 wordt een les uit de methode "Namen en 

Feiten" gemaakt en geleerd.  

 

Rekenen en wiskunde 

Onze school gebruikt de methode "Reken zeker". 

Deze versie sluit aan bij onze wijze van werken: Aangepaste Leerroutes. Dit houdt in dat de 

rekenstof op drie verschillende niveaus wordt aangeboden. 

 

Nederlandse Taal 

We gebruiken in de groepen 4 t/m 8 de methode "Taal actief". Hierin wordt aandacht besteed 

aan spelling, stellen, woordenschat, luisteren en spreken. Voor begrijpend lezen gebruiken we 

door onszelf samengesteld materiaal. 

 

Lezen 

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met het leren lezen. Met de methode 

"TaalOceaan" wordt de kinderen de structuur van de taal stapje voor stapje bijgebracht.  

Taal en lezen vallen in deze groep dus samen. 

In de overige groepen wordt ook het hardop lezen geoefend. Soms klassikaal, soms in 

niveaugroepen. Bij het doorlopen van de groepen komt er een steeds groter accent te liggen 

op het begrijpend- en studerend lezen. 

 

Schrijven 

Kinderen in de groepen 3 t/m 6 leren bij ons schrijven volgens de methode "Schrijffontein”.  

 

 

 

Engels 

We willen de kinderen op een goede manier laten kennismaken met Engels. In alle groepen 

van de school is er aandacht voor dit vak. 

In groepen 1-4 gebruiken we de methode "My name is Tom". In de groepen 5-8 gebruiken we 

de methode "Big English". 
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Wereldoriënterende vakken 

Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen, waarin we leven. Zodoende 

brengen we kinderen kennis bij over heden en verleden van de aarde. 

 

Aardrijkskunde 

In de groepen 3 en 4 gebeurt dat in samenhang van verschillende vakken rond een thema. 

Vanaf groep 5 wordt er meer apart per vak gewerkt. 

Hiervoor gebruiken we in de groepen 5 t/m 8 de methode "Wijzer! Aardrijkskunde". In groep 5 

zijn het algemene thema's. Nederland, Europa en de Werelddelen worden respectievelijk in de 

groepen 6 t/m 8 behandeld. 

Naast kennis van aardrijkskundige begrippen en inzicht in de verbanden hechten we ook veel 

waarde aan topografie. 

 

Vaderlandse geschiedenis 

In de groepen 3 en 4 komen thema’s aan de orde. In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de 

methode "Wijzer! Geschiedenis". Bij geschiedenis is een grote plaats ingeruimd voor de 

vertelling. Verder gaat het hierbij om kennis van belangrijke personen en gebeurtenissen en 

jaartallen. 

 

Natuurkennis 

De methode "Wondering the World" die we in groep 3 t/m 8 gebruiken, besteedt aandacht aan 

menskunde, natuurkunde, milieu-educatie en de bevordering van gezond gedrag. 

 

Sociale Redzaamheid 

Verkeer 

We gebruiken de verkeersmethode "Klaar… over!". In groep 7 nemen de kinderen deel aan het 

theoretisch- en praktisch verkeersexamen.   

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Hiervoor gebruiken we “SOEMO-kaarten”. SOEMO is opgebouwd uit de woorden 'sociaal' en 

'emotioneel'. “SOEMO-kaarten” biedt materiaal om een complete leerlijn voor de school te 

vullen. Elke kaart behandelt een sociaal-emotioneel woord: alleen, heimwee, zenuwachtig, 

stoer etc. Een methode waarvan de inhoud, afhankelijk van de omstandigheden en/of 

actualiteit in de groep van dat moment, wordt behandeld. 

 

Burgerschap 

Om als school in de huidige maatschappij ‘goede burgers af te leveren’ is het nodig dat de 

leerlingen respect hebben voor hun eigen waarden en normen, maar ook voor die van een 

ander. Het is nodig dat onze leerlingen onderwijs krijgen over de maatschappij en haar 

ontwikkelingen. 
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Seksuele vorming 

Seksuele vorming is belangrijk en noodzakelijk. Het is van groot belang dat wij ons als 

opvoeders bewust zijn van de ontwikkelingen en ons best doen onze kinderen veiligheid te 

bieden en te ondersteunen door de juiste waarden en betekenissen over te brengen. 

Naast de seksuele vorming in het gezin besteden we in alle groepen met behulp van de 

methode "Wonderlijk Gemaakt" aandacht aan dit thema. In groep 8 maken we ook gebruik 

van de methode “Wondering the World”. 

 

Expressie-activiteiten 

Ook voor tekenen, handvaardigheid en muziek worden leerplannen gebruikt. Vanaf groep 3 

besteden we zo'n 3 uur per week aan deze vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het 

lesprogramma, niet alleen het leren heeft de aandacht, ook de creatieve vorming. We zien 

deze vakken niet alleen als ontspannend. Ook hier wordt er lesgegeven en streven we kwaliteit 

na. Iets wat blijkt op de tweejaarlijkse kijkavond. 

 

Bewegingsonderwijs 

In de groepen 3 t/m 8 wordt 1 x per week een gymles gegeven. 

De lessen zijn zo ingedeeld, dat we de ene week een spelles geven en de andere week een 

turnles (ringen, touwen, rekstokken, etc.). 

 

ICT (Informatie- en communicatietechnologie) 

We maken op diverse manieren gebruik van digitale middelen. We zien ICT als een belangrijk 

en handig hulpmiddel om ons onderwijs beter vorm te geven. Daarnaast is het een instrument 

om te communiceren met ouders, derden of onderling. 

In ons onderwijs willen we de kinderen leren deze hulpmiddelen zo goed mogelijk te 

gebruiken. Er wordt geleerd met, over en van de computer. Een paar voorbeelden: 

 

• het extra oefenen van tafels, dicteewoorden en topografie 

• het zoeken van informatie voor presentaties en werkstukken 

• het verwerken van informatie in Word en PowerPoint 

 

Enerzijds krijgt dit onderwijs gestalte aan de hand van een ICT-leerlijn, zodat in alle groepen 

diverse onderwerpen en programma's worden verkend en geoefend (bijv. Ambrasoft, Word, 

PowerPoint). Anderzijds willen we bij onze kinderen een kritische houding ontwikkelen, omdat 

we ons ook bewust zijn van de schaduwkanten en een verkeerd gebruik van ICT. Dit willen we 

vormgeven in de lessen media-educatie. Voor dit onderdeel oriënteren we ons op geschikt 

lesmateriaal. 

In alle groepen komen zodoende bepaalde aspecten en activiteiten van ICT aan bod, waardoor 

de leerlingen een complete ICT-vorming krijgen. 

Een computer kan de leerkracht echter nooit vervangen. We werken met een mediabeleid voor 

kinderen en leerkrachten. Dit wordt, vanwege de snelle ontwikkelingen, jaarlijks geëvalueerd 

en zo nodig bijgesteld. Ook hebben we als team jaarlijks een ICT-visie-bijeenkomst om op de 

hoogte te blijven van wat er speelt op ICT-gebied en om onze richting voor de toekomst te 

bepalen. 

De ICT-er op onze school heeft als taak om bovenstaande zaken te faciliteren en laat zich 

daarom regelmatig, binnen of buiten federatief verband, op de hoogte brengen van nieuwe 

software, mogelijkheden of inzichten. 
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Miniprojecten 

Drie keer per jaar organiseren we een miniproject. Dat zijn kleinschalige en kortlopende 

projecten, vormgegeven rondom een thema, waarbij de nadruk ligt op leerlingenbetrokkenheid 

enerzijds en vakkenintegratie anderzijds. 

Bij het werken met miniprojecten beogen we kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Hierbij 

denken we aan het vergroten van leerlingenbetrokkenheid, vakkenintegratie, flexibiliteit in het 

rooster en het toepassen van meer verschillende werkvormen. 

 

3.3 De resultaten van ons onderwijs  

We plaatsen resultaten van ons onderwijs in de schoolgids, omdat de onderwijsinspectie dit 

van ons verwacht. Enerzijds staat voor ons voorop dat eindscores niet de wegingsfactor voor 

de kwaliteit van ons onderwijs mogen vormen. Het is naar onze mening ongewenst als kille 

cijfers voor ouders een reden vormen voor een school te kiezen. De school is meer! Bovendien 

moet kwaliteit op een andere wijze worden gemeten. De school is immers een leer- en 

opvoedingsomgeving waar we werken met kinderen uit verschillende milieus en met 

onderscheiden gaven. Anderzijds is het zo dat kinderen naar school gaan om te leren. 

Wanneer het leren geen resultaat heeft, is schoolgaan niet zinvol meer. Steeds vaker wordt er 

gevraagd naar resultaten van het onderwijs, om na te gaan of het onderwijs voldoende effect 

heeft gehad. In deze paragraaf willen we een aantal gegevens noemen die een globaal inzicht 

geven in het door ons behaalde resultaat. 

 

Verwijzingen naar het Speciaal Basis Onderwijs 

In het afgelopen jaar hebben wij géén leerlingen naar het Speciaal Basis Onderwijs verwezen. 

De overheid hanteert een streefpercentage van 1% m.b.t. verwijzing. In figuur 1 is het 

verwijzingspercentage van de laatste 5 schooljaren weergegeven. 

 

 
Figuur 1. Weergave verwijzing naar Speciaal Basis Onderwijs 

 

Resultaten Cito-eindtoets in groep 8 

De Cito-eindtoets voor het basisonderwijs, gemaakt door de leerlingen van groep 8, geeft ons 

de gelegenheid de leerresultaten op de hoofdvakken te vergelijken met de leerresultaten van 

andere scholen. 

Als we deze gegevens loskoppelen van de individuele capaciteiten van onze leerlingen kunnen 

we voorzichtig iets zeggen over het onderwijs op onze school. 

  

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

Streefpercentage overheid

Verwijzingspercentage "De Akker"



Schoolgids “De Akker” 2022-2023 
 

20 

De verwijzing naar het voortgezet onderwijs zag er in 2022 als volgt uit: 

LWOO 2 7,4 % 
VMBO-KL 1 3,7 % 
VMBO-GL 5 18,5 % 
VMBO-TL 9 33,4 % 
HAVO 8 29,6 % 
VWO 2 7,4 % 
 

Standaardscores Cito-eindtoets in vergelijking met het landelijk gemiddelde 

Om een beter beeld te krijgen van de leerresultaten, is het nodig een langere periode te 

bezien. Daarom geven we ook een overzicht van de standaardscores van de afgelopen 5 jaren, 

waarbij we onze school opnieuw naast het landelijk gemiddelde zetten. Het Cito hanteert bij de 

eindtoets een schaal tussen 500 en 550. 

NB. In 2020 is er vanwege de uitbraak van het Corona-virus geen Cito-eindtoets afgenomen. 

 

 
Figuur 2. Weergave resultaten Cito-Eindtoets in vergelijking met het landelijk gemiddelde 

 

We willen benadrukken dat wij aan deze cijfers niet de meeste waarde hechten. Ook voor de 

verwijzing naar het voortgezet onderwijs is deze uitslag niet doorslaggevend. We hechten 

meer aan werkhouding, inzet, doorzettingsvermogen en specifieke karaktereigenschappen. 
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4. De zorg voor de kinderen 

4.1 De organisatie van de leerlingenzorg 

We geven op onze school klassikaal onderwijs. Veel kinderen hebben voldoende aan gewone 

uitleg, aandacht, liefde en zorg. Dit geldt echter niet voor alle leerlingen. Er zijn kinderen die 

specifieke zorg nodig hebben omdat zij het onderwijs niet zo gemakkelijk volgen. Daarnaast 

zijn er kinderen die in de reguliere leerstof te weinig uitdaging krijgen. In beide gevallen 

vraagt dit om aanpassing van de leerstof in en/of buiten de klas. De aanpassingen kunnen 

betrekking hebben op de algemene ontwikkeling van kinderen en op het leergebied. 

 

Zorg binnen de groep 

Kinderen die specifieke zorg nodig hebben worden zoveel mogelijk binnen de groep geholpen 

door middel van gedifferentieerde werkvormen. Tijdens rekenen en taal werken we vanaf 

groep vier met drie niveaugroepen. 

De niveaugroepen hebben we verdeeld in: 

a. aanbod extra: leerlingen voor wie de leerstof te moeilijk is 

b. aanbod basis: leerlingen die de geboden leerstof goed aan kunnen 

c. aanbod plus: leerlingen die te weinig uitdaging krijgen in de gewone leerstof 

 

Indeling in de verschillende niveaus gebeurt zorgvuldig. Het werk wordt becijferd op het 

gemaakte niveau. Na de afname van toetsen neemt de leerkracht maatregelen om het kind te 

helpen. De leerling kan besproken worden op de RT-vergadering (Remedial Teaching). 

Elke leerkracht houdt een dossier bij waarin alle van belang zijnde gegevens van elk kind 

worden bewaard (interne rapportage). School draagt de eindverantwoordelijkheid t.a.v. een 

doublure. 

 

IB 

Deze term staat voor Interne Begeleiding. De intern begeleider levert een bijdrage aan de 

ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school 

en de begeleiding en professionalisering van leraren. Dit betekent dat de intern begeleider de 

zorg binnen de school structureert en begeleidt. Tevens onderhoudt de intern begeleider 

contacten met ouders, ambulant begeleiders, de schoolbegeleidingsdienst, het VO en andere 

instanties. Daarnaast dragen de intern begeleiders verantwoordelijkheid voor de afname en 

verwerking van toetsen. De taken zijn als volgt verdeeld: groep 1 t/m 3b/4b Mw. D. van Duijn; 

groep 4a en 5 t/m 8 Mw. J.M. Jol-Verwaal. 

 

RT 

Deze term staat voor Remedial Teaching. Kinderen met achterstanden op rekenen, taal of 

lezen worden buiten de klas geholpen door de RT-er en/of OA-er. Deze hulp geeft geen 

garantie dat het kind weer op het klassenniveau komt. Het komt ook voor dat RT geboden 

wordt om de opgelopen achterstanden niet te groot te laten worden. 
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Leerlingbespreking 

In de periode september - november brengt de intern begeleider een bezoek in elke groep. Na 

dit bezoek volgt een gesprek tussen leerkracht en intern begeleider. Hiernaast zijn er per bouw 

gedurende het schooljaar vier gezamenlijke vergaderingen gepland. Tijdens deze vergadering 

worden de leerlingen besproken die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Naast de 

leerresultaten kijken we specifiek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. De 

IB-er organiseert en leidt deze vergadering, de leerkrachten geven elkaar tips en/of 

aanwijzingen om de leerlingen te helpen. Twee keer per jaar staat er een individuele 

leerlingbespreking gepland. De leerkracht bespreekt alle leerlingen van zijn/haar groep met de 

IB-er. Aan het einde van het schooljaar worden de leerlingen zorgvuldig overgedragen aan de 

volgende leerkracht. 

 

OA 

Deze term staat voor onderwijsassistent. Onder verantwoordelijkheid van de leerkracht 

verrichten onderwijsassistenten eenvoudige onderwijsinhoudelijke taken en begeleiden ze 

leerlingen bij het verwerven van vaardigheden. Ook kunnen onderwijsassistenten kleine 

groepen met langzame of juist snelle leerlingen ondersteunen. Verder kunnen zij eraan 

bijdragen dat kinderen sociale en andere vaardigheden aanleren, zoals luisteren, opruimen of 

vragen stellen. 

 

Observeren/Toetsen 

In de groepen 1 en 2 worden de kinderen geobserveerd aan de hand van “Leerlijn jonge kind”. 

In de groepen 3 t/m 8 maken we, naast de methode-gebonden toetsen, gebruik van het CITO-

leerlingvolgsysteem (LVS). In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen voor rekenen, spelling, 

begrijpend lezen en technisch lezen afgenomen. Aan het einde van groep 7 en aan het begin 

van groep 8 wordt de Entreetoets afgenomen. In groep 8 wordt de Centrale Eindtoets 

afgenomen. 

De verzamelde gegevens uit “Leerlijn jonge kind”, Cito-leerlingvolgsysteem en Viseon worden 

in februari door de huidige leerkracht en IB-er zorgvuldig besproken. In juni worden deze 

gegevens besproken door de IB-er met de huidige- en de nieuwe leerkracht. 

 

Orthotheek 

De orthotheek bevindt zich in de personeelsbibliotheek. Hier zijn materialen te vinden voor de 

begeleiding van kinderen op diverse gebieden. 

 

School Video Interactie Begeleiding 

School Video Interactie begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de 

school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze 

school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun 

onderwijstaak rondom de leerlingenzorg. Aan school is een gespecialiseerde Video Interactie 

Begeleider (SVIB-er) verbonden, die korte video opnames maakt in de klas en deze vervolgens 

met de leerkracht bespreekt. Bij ons is dit J.M. Jol-Verwaal. De gemaakte opnames worden 

niet voor andere doeleinden gebruikt. Zo blijven de beelden die in de klas gemaakt worden, 

onder het beheer van de SVIB-er en worden niet zonder toestemming van de betrokken 

leerkracht aan anderen vertoond. Wanneer SVIB wordt ingezet bij specifieke 

begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden ouders/verzorgers hiervan in 

kennis gesteld en om toestemming gevraagd. 
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Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te 

geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een 

samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband “Berséba” 

voor reformatorische basisscholen en speciale scholen. Het samenwerkingsverband is opgesplitst 

in vier regio’s. Onze school valt onder ‘regio Randstad’. 

 

Zorgplicht 

Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met 

de ouders onderzoekt op welke manier de basisschool aan een leerling de passende 

ondersteuning kan bieden. Als blijkt dat dit niet (meer) mogelijk is, dan heeft de school de 

opdracht om in overleg met de ouders een passende plaats te zoeken, bijvoorbeeld in het 

speciaal (basis)onderwijs. Het uitgangspunt van de school is dat de leerlingen dusdanig 

onderwijs krijgen aangeboden dat zij op de reguliere basisschool geholpen kunnen worden. 

Leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, vallen onder de speciale 

leerlingbegeleiding. We gaan uit van verschillen tussen leerlingen bij het kiezen van 

leerinhouden en -doelen. 

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van 

kinderen. In het schoolondersteuningsprofiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan 

leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. Bij 

het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van 

handelingsgericht werken (HGW). Dit houdt in: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, 

wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig 

heeft. Bij HGW is de samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen een 

belangrijk aandachtspunt. 

 

Ondersteuningsteam 

Meestal kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze 

school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de 

leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de intern 

begeleider. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de intern 

begeleider. 

Onze school heeft een ondersteuningsteam. Als de situatie rondom een leerling daar aanleiding 

toegeeft, zal de leerling in het ondersteuningsteam besproken worden. Het ondersteuningsteam 

bestaat uit de intern begeleider, een externe orthopedagoog en een Jeugdhulpmedewerker. In 

het ondersteuningsteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald welke ondersteuning een 

leerling nodig heeft. Hierbij wil de school intensief samenwerken met Jeugdhulp. De school geeft 

aan op welke manier ze dit gaat doen. Als het voor de school niet (meer) mogelijk is om de juiste 

ondersteuning te geven, wordt met de ouders besproken welke school dan een passende plek kan 

bieden. 
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Het Loket van regio Randstad 

Het Loket staat open voor vragen rond de ondersteuning aan leerlingen. De school kan advies 

vragen in allerlei situaties die met de ondersteuning aan leerlingen te maken hebben. Ouders 

mogen ook zelf contact opnemen met het Loket, als zij advies of informatie willen. 

 

School en ouders kunnen samen een aanvraag doen voor een extra ondersteuningsarrangement 

om kinderen met specifieke ondersteuningsvragen (bijv. rondom zeer moeilijk leren, een 

lichamelijk handicap of langdurig ziekte, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid) op de basisschool 

extra begeleiding te geven. 

 

Soms komt het ondersteuningsteam tot de conclusie, dat het voor de ontwikkeling van een 

leerling beter is om naar een speciale (basis)school te gaan. In dat geval vraagt de school samen 

met de ouders bij het Loket van Berséba regio Randstad een toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n 

school aan. Als dit loket besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, dan kan de 

leerling aangemeld worden bij een speciale (basis)school. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Onze school hecht eraan bij de ondersteuning aan leerlingen goed samen te werken met de 

ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als 

hun kind individueel besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, 

maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de 

ouders daarover in alle openheid en vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen hoe moeilijk dit 

soms kan zijn, maar in het belang uw kind is dit wel nodig. 

 

Wanneer u als ouders vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn 

plaats is in een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als 

school te wenden. School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 

eensgezind het beste voor uw kind, onze leerling te zoeken. Bent u van mening u dat u bij ons als 

school onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u zich ook zelf tot het Loket wenden. Graag wordt de 

school hiervan door u op de hoogte gesteld. 

 

Contactgegevens Loket Randstad 

Zorgmakelaar SWV Berséba Regio Randstad 

Mw. N.C.A. (Ellen) van Pelt-Everse 

Tel. 0180-442621 / 06-57688181 

 

Berséba, regio Randstad 

Kastanjelaan 12 

2982 CM Ridderkerk 

 

Postadres: 

Postbus 433 

2980 AK Ridderkerk 

 

Op de website www.berseba.nl/randstad kunt u meer informatie vinden over het 

samenwerkingsverband Berséba en de regio Randstad. 
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Onderzoeken 

Passend onderwijs gaat uit van de onderwijsbehoefte van het kind. Soms is een specifiek 

onderzoek nodig. Ons uitgangspunt is dat we hierin graag samen met de ouders optrekken.  

Het formuleren van een gezamenlijke onderzoeksvraag is belangrijk om ook samen het gesprek 

over de leerling verder te voeren. We hechten er waarde aan, dat in een verslag van een 

onderzoek niet wordt geconcludeerd welke vorm van onderwijs de leerling nodig heeft, maar 

vooral welke begeleiding hij/zij nodig heeft. Dat is de kern van passend onderwijs. Als school 

zullen we dan in alle openheid met u bespreken, wat de mogelijkheden voor ondersteuning bij 

ons op school zijn.  

Hoewel we ouders niet het recht willen en mogen ontzeggen om zelf stappen te nemen voor een 

onderzoek, heeft dit niet onze voorkeur. U kunt uw redenen hebben om dit wel te doen. We 

stellen het op prijs dat u dit dan aan ons doorgeeft met de redenen waarom u deze stap neemt. 

 

Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen 

Onze school wil zich ook inspannen om slechtziende- en blinde kinderen, slechthorende- en dove 

kinderen en kinderen met taal-spraakproblemen op onze school een plaats te geven. Voor hen is 

ook extra ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning valt echter niet onder de bevoegdheid 

van het samenwerkingsverband. De intern begeleider weet op welke manier die extra 

ondersteuning wél beschikbaar kan komen. 

 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met 

alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. 

Voor informatie over diverse aandachtsgebieden van het CJG zijn de volgende algemene 

websites beschikbaar: 

www.cjghollandsmidden.nl 

www.cjgcursus.nl 

www.pubergezond.nl 

In het CJG werken verschillende professionals samen: jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, 

jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. 

 

De basisschool en het CJG 

De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met de basisschool. Elke 

school heeft een vaste contactpersoon. Voor onze school is dit Lucinda van Harten,  

medewerker bij het Jeugd- en Gezinsteam Lisse. 

Zij houdt 4 x per jaar inloopspreekuur. 

Als het nodig is, bespreekt ze uw vragen met de deskundigen in het JGT. Dit JGT kijkt samen 

met u wat nodig is en kan ook thuis extra ondersteuning bieden. Gezinnen krijgen dan hulp bij 

het zelf vinden van antwoorden op eigen vragen, met als uitgangspunt ‘Wat lukt wel en waar 

liggen mogelijkheden?’ 

Deze vaste contactpersoon heeft ook zitting in ons eigen ondersteuningsteam. 

 

Mw. Lucinda van Harten (Medewerker Jeugd- en Gezinsteam Lisse) 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Postbus 200 

2160 AE  Lisse 

Tel. 088-2542370 of 06 36146888 (ma, di en do) 

email: l.vanharten@jgthollandrijnland.nl 
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Jeugdarts 

De jeugdgezondheidszorg (GGD) werkt samen met het CJG. Mw. W. Robbe is de schoolarts 

voor onze school.  

De jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek 

of screening. Naast onderzoek van o.a. gehoor, gezichtsvermogen, groei en motorische 

ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. 

Er kan advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis, 

gedragsproblemen, omgaan met elkaar en voorkomen van pesten. 

 

De jeugdarts (of sociaal verpleegkundige) neemt deel aan het Zorgadviesteam. Indien nodig 

overlegt de jeugdarts (of sociaal verpleegkundige) met de leerkracht, huisarts of andere 

instanties. 

 

GGD Hollands Midden / Jeugdgezondheidszorg (JGZ) / Schoolarts Mw. W. Robbe 

Parmentierweg 49 

2316 ZV  Leiden 

tel. 088-3083000 

e-mail: info@ggdhm.nl 

 

Logopedie 

De logopediste houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee 

samenhangt: de taal, de uitspraak en de stem. Het is belangrijk dat problemen met spreken of 

verkeerde mondgewoonten zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen. Daarom worden 

alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school. Kinderen uit de overige groepen 

kunnen op verzoek onderzocht worden. U krijgt daarna altijd schriftelijk bericht van de 

resultaten en eventuele vervolgacties (uitnodiging voor een gesprek, plaatsing op de 

controlelijst). De gegevens worden met de leerkracht en/of de jeugdarts besproken 

De logopediste bezoekt de school twee keer per maand op een vast tijdstip. Indien gewenst 

kunt u zelf of via de leerkracht een afspraak maken. 

 

Logopedist 

Mw. K.A.M. van Vliet 

Beeklaan 60 

2201 BE  Noordwijk 

tel. 088-3084675 
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4.2 De gezondheid en veiligheid van de kinderen 

Bedrijfshulpverlening 

Het is nodig dat er op een school gelet wordt op veiligheid en gezondheid van leerlingen en 

leerkrachten én op een veilige omgeving. Daarom zijn er bij ons op school een aantal 

personeelsleden in het bezit van een BHV-diploma. Deze leerkrachten volgen hier elk jaar een 

herhalingscursus voor. Tijdens deze cursus komen EHBO, ontruiming en oefenen met 

blusmaterialen aan de orde. 

Minimaal twee keer per jaar wordt er bij ons een ontruimingsoefening gehouden, waarvan 

meestal een keer met betrokkenheid van de brandweer. 

BHV-ers bij ons op school zijn: 

Meester Brak 

Juf van Duijn 

Juf van Haaften 

Meester van Leeuwen 

Meester Ligtenberg 

 

Veiligheid in en om de school 

Pleinwachten zien erop toe dat alles in de pauzes op het plein goed verloopt. Voor de veiligheid 

van de kinderen zijn er verschillende regels. Enkele voorbeelden hiervan: geen eigen ballen op 

het schoolplein, geen wedstrijden met skeeleren, niet op het plein fietsen, etc. Alle 

speeltoestellen en materialen zijn kindveilig en worden jaarlijks gekeurd. 

Er wordt op alle pleinen pleinwacht gelopen in de pauzes en voor schooltijd. Dit wordt in de 

ochtend waargenomen door leerkrachten en tussen de middag door ouders. 

Ook binnen de school gelden regels om de veiligheid te bevorderen. Deze worden elk jaar met 

de kinderen besproken. 

 

Allergie, ziekte en medicijngebruik 

We vragen ouders nadrukkelijk ons op de hoogte te brengen van allergieën, bijzondere ziekten 

en medicijngebruik van hun kind(eren). We zullen ons inspannen om indien nodig maatregelen 

te treffen. Mede in verband met allergieën hebben we de algemeen geldende regel om geen 

dieren toe te staan ín de school. 

 

Interieurverzorging 

De conciërge en de interieurverzorgsters zorgen ervoor dat kinderen en leerkrachten dagelijks 

hun werk kunnen doen in een schone school. We vinden dat heel belangrijk en zijn dan ook 

erg blij dat dit werk mag gebeuren door bij de school betrokken personen. Dagelijks worden 

alle noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden verricht (toiletten en vloeren o.a.). Eén keer in 

de week krijgt de school een ‘goede’ beurt. 
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5. De ouders 

5.1 De ouderraad 

Wij stellen ons aan u voor… de ouderraad. 

 

Wie zijn wij? 

Een enthousiaste groep ouders, die er is: 

• voor de leerkrachten 

Wij helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten, omdat de leerkrachten hun handen 

al overvol hebben aan de dagelijkse bezigheden. 

• voor de kinderen 

Wij organiseren allerlei (buitenschoolse) activiteiten, waarbij ons uiteindelijke doel altijd 

is om het onderwijs aan onze kinderen te ondersteunen in een ontspannende en 

groepsbindende sfeer. 

• voor de ouders 

Wij zijn gekozen door de ouders van onze school, zodat deze inspraak hebben wie er deel 

uitmaken van de ouderraad. Via ons wordt u gevraagd deel te nemen aan diverse 

activiteiten die (het onderwijs aan) onze kinderen ten goede komen. Doordat de 

ouderraadsleden veel contacten hebben met ouders, komen er signalen van allerlei aard 

bij de ouderraad terecht. De ouderraad probeert deze signalen zoveel mogelijk op de 

juiste plek neer te leggen voor een goede oplossing. 

 

Welke activiteiten nemen wij voor onze rekening? 

• School-op-Seef 

o Twee keer per jaar worden voor alle groepen de verkeerspraktijklessen van 
School-op-Seef door ons georganiseerd. 

o Het verkeersexamen voor groep 7 wordt door ons georganiseerd. 
• Avond-4-daagse 

o In mei of juni is het mogelijk voor alle leerlingen van De Akker om mee te doen aan 

de avond-4-daagse. De ouderraad neemt de inschrijvingen hiervoor op school voor 

haar rekening en zorgt ook voor een ouderraadsvertegenwoordiging tijdens het lopen 

van de avond-4-daagse. 

• Het coördineren van de hulp voor het onderhoud van school en schoolplein. 

• Het coördineren van de hulp voor het schoonmaken en onderhouden van de 

schoolmaterialen en schoolruimten. 

• Meehelpen aan de organisatie van het schoolontbijt en de spelletjesmorgen op 

Koningsdag. 

• Meehelpen aan de organisatie van de sportdag in juni. 

• Het afscheid van groep 8 is een jaarlijks terugkerend hoogtepunt, waarbij de ouderraad 

haar uiterste best doet om een prachtige avond te organiseren voor leerlingen, personeel 

en ouders. 

• Namens alle ouders wordt er meegeleefd met het wel en wee van alle personeelsleden 

van onze school. 
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Hoe is alles geregeld binnen en met de ouderraad? 

• De ouderraad bestaat uit 10 personen, die dit werk vrijwillig doen. De zittingstermijn van 

een ouderraadslid is drie jaar. Jaarlijks treedt ongeveer 1/3 deel van de ouderraad af en 

zijn desbetreffende leden in principe herkiesbaar. Na maximaal drie zittingstermijnen is 

een ouderraadslid niet meer herkiesbaar. Binnen 8 weken na aanvang van het nieuwe 

schooljaar vinden de ouderraadsverkiezingen plaats. 

• De verschillende activiteiten worden verdeeld en aangepakt in kleinere selecties van de 

ouderraad, waarbij we altijd op elkaar kunnen terugvallen. 

• Twee keer per jaar hebben wij een overleg met de directeur. 

• Vanuit het schoolbestuur is een afgevaardigde als adviserend lid betrokken bij de 

ouderraad. 

• Op school ligt het totale reglement voor de ouderraad ter inzage. 

 

U zit niet in de ouderraad, maar wil toch graag een betrokken ouder zijn… dat kan!! 

• Voor het welslagen van de diverse activiteiten doen we soms ook een beroep op uw hulp 

als ouders/verzorgers. Uw betrokkenheid en enthousiaste medewerking stellen wij zeer 

op prijs en hebben wij echt nodig om voor de kinderen een geslaagde activiteit op touw 

te zetten. 

• Geïnteresseerd om mee te helpen? Creatieve ideeën om school nog leuker en leerzamer 

te maken bij de verschillende activiteiten? Andere opmerkingen of suggesties die ons als 

ouderraad kunnen helpen? Mail ons via dit adres: ouderraad@deakkerlisse.nl. 

 

De ouderraad bestaat uit de volgende personen: 

 

• Dhr. G. Verboom (voorzitter) 

• Mw. L. Bil Guirao-Asensio 

• Dhr. S. van der Boon 

• Mw. P.J.S. van Delden-van Duijvenvoorde 

• Dhr. C.H. van Duijvenbode 

• Mw. G.F. van Leeuwen-Roseboom 

• Mw. A.C. Rip-Berends 

• Mw. C.M. Scheurwater-van der Beek 

• Mw. Slootweg 

• Mw. N.J.M. Stolker-van Reeuwijk 
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5.2 De Medezeggenschapsraad 

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan waardoor inspraak en advies 

over de organisatie van de school in alle opzichten door een afvaardiging van 

ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten is geregeld. De MR heeft als doel de directie en het 

bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien. Het doel hiervan is om met elkaar 

het onderwijs aan onze kinderen te optimaliseren en oog te houden voor een goede 

werkomgeving voor al het personeel van de Akker.  

De samenstelling van de MR wordt bepaald door de grootte van een school. Op onze school 

bestaat de MR uit 4 leden; 2 leden vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen en 2 leden 

vertegenwoordigen het personeel. Ieder lid kan maximaal 3 jaar zitting hebben in de MR en 

mag 1 keer worden herkozen voor deze periode.  

De MR is betrokken bij het reilen en zeilen van de hele school. Bij sommige onderwerpen (o.a. 

vakantieregeling, bestemming van leermiddelen) heeft de MR een adviserende taak en andere 

onderwerpen (o.a. schoolplan, schoolgids) vereisen de instemming van de MR. In het 

reglement voor de MR staan deze beide rechten nader beschreven. Dit reglement ligt op school 

ter inzage.  

De MR vergadert gemiddeld 8 keer per schooljaar. Er staat een aantal vaste onderwerpen op 

de agenda en deze wordt aangevuld met actuele onderwerpen. Onderwerpen voor de agenda 

kunnen schriftelijk worden ingediend door de MR-leden maar ook door ouders en leerkrachten. 

De voorzitter en de secretaris van de MR zorgen voor de administratie van de vergaderingen, 

zoals het samenstellen van de agenda, het schrijven van de notulen en regelen van de 

informatiestroom naar de MR-leden.  

Tijdens de vergaderingen is veel ruimte voor het luisteren naar de meningen, ideeën en input 

van alle leden. Er wordt graag gebruikt gemaakt van eventuele vakkennis van een MR-lid 

(financieel, juridisch of communicatief). Er vindt over alle onderwerpen een goede en open 

communicatie plaats met de directie van de school. De directie is eventueel aanwezig bij de 

MR-vergaderingen om ook direct toelichting te kunnen geven.  

De MR is er letterlijk voor de leerlingen, het personeel en de ouders. Ouders kunnen met al 

hun vragen, suggesties of opmerkingen die de MR aangaan, bij de leden van de MR terecht of 

een onderwerp indienen bij de voorzitter of de secretaris. De vergaderingen zijn openbaar.  

Dit houdt in dat ouders welkom zijn om bij de vergadering aanwezig te zijn. Via het e-

mailadres in de schoolgids of op de website kunnen ouders zich aanmelden voor het bijwonen 

van de MR-vergaderingen.  

Terugkoppeling van de MR vindt plaats door middel van de nieuwsbrief "Akkerfeitjes". Op 

verzoek zijn notulen van vergaderingen geheel of gedeeltelijk in te zien door ouders of 

personeelsleden. Het jaarverslag wordt verstuurd naar alle betrokkenen en is bij de voorzitter 

op te vragen. 
 

De Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen: 

Namens het team: 

• Dhr. V. van Zuijlen (voorzitter) 

• Dhr. C. J. van Leeuwen 

• Namens de ouders: 

• Dhr. D. Bil  

• Mw. S. Theunissen-de Regt 
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5.3 Ouderbijdrage 

Op onze school wordt geen ouderbijdrage gevraagd. 

 

5.4 Contacten met ouders 

Algemene informatie 

Vooraf 

De communicatie tussen school en ouders verloopt primair via de leerkracht. Natuurlijk weten 

we dat de intern begeleider of de onderwijsassistente soms veel van de kinderen weet. Toch 

willen we dat u met uw vragen en opmerkingen over uw kind, altijd eerst naar de leerkracht 

gaat. Indien nodig bespreekt de leerkracht dit verder met de IB-er of OA-er.  

 

Schoolkrant 

Elk jaar verschijnt er een schoolkrant. De krant is vooral gevuld met werk voor en van 

kinderen. 

 

Nieuwsbrief 

Elke laatste donderdag van de maand verschijnt de nieuwsbrief Akkerfeitjes. 

 

Website 

Alle info met betrekking tot onze school is te vinden op de website. Deze wordt regelmatig 

geactualiseerd. Tenzij u anders aangegeven hebt bij de inschrijving gaan wij ervan uit dat u 

geen bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s van uw kinderen op onze website.  

 

Koffieochtend 

Een aantal keer per cursusjaar wordt van 08.30 tot 10.30 uur een koffieochtend 

georganiseerd. Het karakter van zo’n koffieochtend heeft verschillende accenten: toerusting, 

uitwisseling en feedback. We gaan met ouders in gesprek rond een bepaald thema. We geven 

hen informatie, ouders hebben de gelegenheid vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen, 

krijgen feedback ván school en geven feedback áán school. 

Voor het voeren van een goed gesprek hanteren we een maximale groepsgrootte van 20 en 

een minimale groepsgrootte van 10 ouders. 

In de maandelijkse nieuwsbrief vindt u alle concrete informatie. 

 

Ouderavond 

Regelmatig wordt een ouderavond gehouden over een praktisch en/of bezinnend onderwerp 

van opvoedkundige aard. Hiervoor wordt een spreker uitgenodigd. 

 

Informatie over de leervorderingen van uw kind(eren) 

Individuele contacten 

We zijn op school bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. 
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Luistergesprekken 

In de derde week van het schooljaar organiseren we luistergesprekken. Dit zijn 10-minuten-

gesprekken, waarin de leerkracht wil luisteren naar de ouder. Een mooie gelegenheid om 

kennis te maken met de leerkracht. Wat vindt u belangrijk om te vertellen? Waar moeten we 

rekening mee houden? 

 

Rapport en Contactavond 

Twee keer per jaar (in februari en juni) krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport. Bij 

het eerste rapport (in februari) organiseren we contactavonden met 10-minuten-gesprekken 

om dit te bespreken. De rapporten worden voorafgaand aan de contactavonden aan de 

kinderen meegegeven. Op deze manier kunt u zich als ouders voorbereiden op het gesprek en 

gerichte vragen stellen. 

De kleuters krijgen bij de overgang naar de volgende groep een rapport. Voor ouders wordt 

ook twee keer per jaar een contactavond georganiseerd. De betreffende data vindt u in de 

agenda op de website. 

 

Resultaten Cito-leerlingvolgsysteem 

Het eerste rapport vullen we aan met de uitslag van de Cito-toetsen van ons 

leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden in januari en juni afgenomen. De uitslag van januari 

wordt opgenomen in de rapportmap en voorzien van een toelichting om e.e.a. juist te kunnen 

interpreteren. 

 

Overgang naar Voortgezet Onderwijs 

In het najaar organiseren we een voorlichtingsavond over dit onderwerp.  

De ouders kiezen de school voor voortgezet onderwijs. Na bespreking wordt in overleg met de 

ouders bepaald welk niveau er wordt geadviseerd. In alle gevallen kunnen de diverse scholen 

bezocht worden op een open dag o.i.d. 

In de meeste gevallen bieden de scholen na opgave de gelegenheid een kennismakingsbezoek 

te brengen. 

Bij de plaatsing in het voortgezet onderwijs worden toetsuitslagen betrokken, waaronder de  

Centrale Eindtoets. 

 

Vieringen 

Kerstfeest 

Vlak voor de kerstvakantie worden op een avond de ouders en hun kinderen van de  

groepen 1 en 2 uitgenodigd voor de viering van het Kerstfeest op school.  

Voor groep 3 t/m 8 herdenken we het Kerstfeest in schoolverband zonder ouders. 

 

Pasen en Pinksteren 

Deze feesten herdenken we om het jaar in schoolverband. Het ene jaar Pasen, het andere jaar 

Pinksteren. We doen dit met de groepen 1-8 én alle belangstellenden. 

 

Afscheidsavond 

In de laatste schoolweek van het cursusjaar neemt groep 8 afscheid van school. Voor de 

afscheidsavond worden ook hun ouders uitgenodigd. Dit afscheid wordt door de ouderraad met 

de leerlingen van groep 8 georganiseerd. 
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Kijkavond 

Eén keer in de twee jaar organiseren we een kijkavond waarop alle producten van het teken- 

en handvaardigheidsonderwijs worden tentoongesteld. 

 

Koningsdag 

De verjaardag van koning Willem-Alexander wordt gevierd op 27 april. Dit schooljaar valt deze 

dag in de meivakantie. Op een moment voor deze vakantie nuttigen we op school samen met 

de kinderen het Nationaal Konings Ontbijt en worden er in schoolverband spelletjes 

georganiseerd. 

 

5.5 Hoe gaan we om met klachten? 

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. 

Als u als ouder niet tevreden bent, iets niet begrijpt of ergens vragen over hebt, nodigen we u 

van harte uit om contact met de school op te nemen. 

We hebben het dan over ‘huis-tuin-en keukenproblemen’, die zwaar kunnen wegen en wij 

absoluut serieus willen nemen. 

Een goed en openhartig gesprek met de betrokken persoon kan veel helderheid geven en 

zaken ‘in de kiem smoren’. 

 

Voor heftiger zaken (bijv. gedragingen en/of beslissingen waarmee de veiligheid en/of het 

welbevinden van kinderen en/of personeelsleden in het geding komen) hebben we een formele 

klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat. Deze ligt ter 

inzage op school. 

 

Onze klachtprocedure is in de lijn van Mattheüs 18 en gaat uit van het vier-ogen-principe. Dat 

betekent dat een ouder zo veel als mogelijk is eerst onder vier ogen het gesprek aangaat met 

de persoon op wie de klacht betrekking heeft. 

Mocht dat niet mogelijk zijn of niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan deze ouder naar 

de directeur, de voorzitter van het bestuur, of de vertrouwenspersoon gaan (de keus is aan de 

ouder). Deze zal aandringen op een gesprek met de persoon op wie de klacht betrekking heeft 

(‘zes-ogen-principe’). 

Het is in ieder geval in het belang van alle betrokkenen (klager en beklaagde) dat een klacht 

zorgvuldig maar ook op een voortvarende manier behandeld en opgelost wordt. 

 

Gelet op de relatief beperkte omvang van de school zijn voor onze school één interne 

contactpersoon en één externe vertrouwenspersoon benoemd. 

• Intern Contactpersoon: vacature 

• Extern Vertrouwenspersoon: Dhr. H.J. Colijn tel. 06-106 41 348 

  colijn.h.@salem.nl 

 

De interne contactpersoon heeft vooral een adviserende taak en houdt zich bezig met het 

proces. De contactpersoon luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen, adviseert 

en brengt u, indien nodig, in contact met de directeur, het bestuur of de externe 

vertrouwenspersoon. 

 

De externe vertrouwenspersoon heeft vooral een bemiddelende taak en houdt zich bezig met 

de inhoud. U kunt deze vertrouwenspersoon zien als een objectief deskundige van buiten de 

school. Hij begeleidt beide partijen bij het wegnemen van de door u gesignaleerde klacht. 

 

mailto:colijn.h.@salem.nl
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Als een of beide partijen niet tevreden is/zijn over de afhandeling van de klacht, kunnen beide 

dit voorleggen voor een objectief onderzoek aan onze klachtencommissie. Wij zijn aangesloten 

bij de klachtencommissie, ingesteld door de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs te 

Ridderkerk. Deze landelijke klachtencommissie werkt met verschillende regionale kamers. 

Onze school valt onder de kamer die in de regio Gouda functioneert. 

 

GCBO (Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs) 

mr. A. van der Veer MSc, secretaris 

Postbus 82324 

2508 EH  Den Haag 

T. 070-3861697 (09.00-16.30 uur) 

E. info@gcbo.nl 

 

5.6 Privacy 

Het spreekt voor zich dat we zorgvuldig om willen gaan met persoonsgegevens van kinderen, 

ouders en teamleden. Hiervoor hebben we een Handboek Privacy samengesteld. Dit is ter 

inzage beschikbaar op onze website. 

 

We hebben een overeenkomst gesloten met een externe Functionaris Gegevensbescherming 

(FG) in de persoon van dhr. J. Jongeneel van Arboneel te Ede. De FG is een toezichthouder op 

de verwerking van de persoonsgegevens door de school en adviseert het bevoegd gezag 

inzake de toepassing van de wet bescherming persoonsgegevens. Hij zal in de komende 

schooljaren regelmatig op school zijn om met ons te overleggen en audits uit te voeren. De FG 

brengt jaarlijks verslag uit aan de school van zijn werkzaamheden en bevindingen, heeft een 

geheimhoudingsplicht en is verantwoording schuldig aan de autoriteit persoonsgegevens. 

 

Bij inschrijving beslissen ouders of ze al dan niet akkoord gaan met het gebruik van 

beeldmateriaal en/of het vermelden van (adres)gegevens op de site, in de schoolkrant, 

nieuwsbrief etc. Het kan zijn dat ouders hierover in de loop van de schoolperiode van 

gedachten veranderen. Op élk gewenst moment kunnen ze hun beslissing wijzigen door dit 

schriftelijk kenbaar te maken bij de directeur. Naast déze vermelding hierover in de 

schoolgids, herinneren we ouders hier jaarlijks aan in de eerste nieuwsbrief van het cursusjaar. 

 

Fotomateriaal en andere persoonlijke informatie staan op onze site in een beveiligd gedeelte. 

Dit is alleen voor ouders toegankelijk en bereikbaar via een gebruikersnaam en wachtwoord.  

 

Functionaris Gegevensbescherming 

Dhr. J. Jongeneel 

Allendesingel 55 

6716 GM  Ede 

tel. 0318-624 734 

e-mail: info@arboneel.nl  
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6.1 Externe personen en instanties 

Inspectie van het onderwijs 

Stel uw vraag per telefoon: tel. 1400 

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek 

geweld, discriminatie en extremisme kunnen gedaan worden bij het Meldpunt 

vertrouwensinspecteurs, tel. 1400 

Website: www.onderwijsinspectie.nl 

 

Gemeente Lisse 

Telefoonnummer: 14 0252 

 

Regionaal Bureau Leerplicht 

Schuttersveld 9, 1e verdieping 

2316 XG  Leiden 

tel. 071-5239000  

Postbus 558 

2300 AN  Leiden 

e-mail: secretariaatrbl@hollandrijnland.nl 

 

GGD Hollands Midden / Jeugdgezondheidszorg (JGZ) / Schoolarts Mw. W. Robbe 

Parmentierweg 49 

2316 ZV  Leiden 

tel. 088-3083000 

e-mail: info@ggdhm.nl 

 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 

Mw. Lucinda van Harten (Medewerker Jeugd- en Gezinsteam Lisse) 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Postbus 200 

2160 AE  Lisse 

Tel. 088-2542370 of 06 36146888 (ma, di en do) 

email: l.vanharten@jgthollandrijnland.nl 

 

Logopedist 

Mw. K.A.M. van Vliet 

Beeklaan 60 

2201 BE  Noordwijk 

tel. 088-3084675 

 

Contactgegevens Loket Randstad 

mw. N.C.A. (Ellen) van Pelt-Everse 

Zorgmakelaar SWV Berséba Regio Randstad 

Tel. 0180-442621 

Mob. 06-57688181 
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Administratiekantoor 

Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs, VGS 

Postbus 5 

2980 AA  Ridderkerk 

tel. 0180-442675 

e-mail: secretariaat@vgs.nl 

website: www.vgs.nl 

Onze school is lid van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). 

Deze vereniging zet zich in voor groei en bloei van het christelijk-reformatorisch onderwijs. De 

VGS behartigt onze belangen bij het ministerie, de Tweede Kamer, de Inspectie van het 

Onderwijs en bij andere organisaties. Daarnaast adviseert de VGS ons bij financiën en 

personeelsvraagstukken en verzorgt ze onze financiële-, personeels- en salarisadministratie. 

 

Schoolbegeleidingsdienst 

Driestar Educatief 

Burg. Jamessingel 2 

2803 PD Gouda 

Postbus 368 

2800 AJ  Gouda 

tel. 0182-540333 

website: www.driestar-educatief.nl 

Contactpersoon: Mevr. A. Cornet - Verhoeff 

 

Bij Driestar Educatief kunnen we terecht voor: 

• advies bij werkzaamheden van algemene aard. 

• hulpverlening ten dienste van de individuele leerling en de daaruit vloeiende 

dienstverlening aan de ouders. 

• hulp en advies aan onderwijsgevenden, al dan niet in teamverband. 

 

Vrouwenvereniging Hadassa 

Contactpersoon: 

Mw. C.J. van Leeuwen-Mijnders 

Prins Hendrikstraat 12 

2161 SE  Lisse 

tel. 0252-411192 

 

6.2 Contacten met andere scholen 

Contacten met andere basisscholen 

Regelmatig wordt er een vergadering belegd in een basisschool in Lisse. Hier komen 

directeuren en/of adjunct-directeuren van de plaatselijke scholen van het basisonderwijs bij 

elkaar. 

 

6.3 Externe contacten 

Contacten met de media 

Soms kunnen contacten met de pers en/of andere media gewenst zijn. De directeur is hiervoor 

aangewezen als de woordvoerder van onze school. Alle ouders, personeelsleden en andere 

betrokkenen wordt gevraagd in voorkomende gevallen naar hem te verwijzen. 
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7. Overige informatie 

7.1 Voor het eerst naar school 

Er wordt in de winter een informatieavond georganiseerd voor ouders van kinderen die in het 

volgende schooljaar 4 jaar worden. Deze ouders bereiken we via een oproep in het kerkblad 

van diverse kerken in de omgeving. Deze avond heeft het karakter van oriëntatie en 

kennismaking. Er zal een presentatie gegeven worden waarin zaken als identiteit en praktische 

schoolse zaken centraal staan. Ook is er gelegenheid tot inschrijven, maar dat kan uiteraard 

ook op een later moment. 

 

Door het invullen en ondertekenen van het opgaveformulier verklaren ouders: 

• dat hun kind, gedurende 6 maanden voorafgaand aan de inschrijvingsdatum, niet is 

aangemeld op een andere school. Uw kind mag namelijk niet op meerdere scholen 

tegelijk zijn ingeschreven. 

• zich akkoord met de levensbeschouwelijke grondslag van de school. 

• zich akkoord met de regelingen, procedures en afspraken zoals deze in de schoolgids zijn 

opgenomen. 

 

Als het kind is ingeschreven, krijgt het een uitnodiging voor de eerste schooldag in de 

groeiklas. De ouders worden uitgenodigd hierbij een poosje aanwezig te zijn. Afhankelijk van 

de groepsgrootte kan er in de loop van het jaar voor de groeiklas een leerlingenstop worden 

ingesteld. 

 

7.2 Mediabeleid 

Onder media verstaan we de middelen tot overdracht en verspreiding van kennis en 

informatie. De nadruk ligt hierbij op ‘media als middel’, dienstbaar aan het onderwijskundige 

doel. Uitgangspunt is dan ook dat van alle in de school gebruikte media de toegevoegde 

waarde aantoonbaar moet zijn. 

Hieruit voortvloeiend hanteren we momenteel de volgende actuele uitwerkingen: 

 

Filmmateriaal 

• geeft een realiteit weer 

• is door de leerkracht vóór gebruik in de les beoordeeld op identiteit en onderwijskundige 

bruikbaarheid 

• mag de rol van de leerkracht niet vervangen 

• is kort, krachtig en beperkt 

• wordt alleen gebruikt tijdens schooluren in aanwezigheid van de leerkracht 

• wordt versterkt door vragen/aanwijzingen/kijk- en/of luisteropdrachten van de leerkracht 
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Internet- en e-mailgebruik 

• loopt via het KFS-filter 

• past in het lesprogramma 

• is educatief 

• staat voor wat betreft sociale media uitsluitend e-mail toe 

 

Mobiele telefoons / smartphones 

Mobiele telefoons zijn niet toegestaan. De vele mogelijkheden ervan kunnen leiden tot onrust 

en ongewenste situaties. Kinderen hebben deze op school niet nodig. Voor noodsituaties is de 

school prima bereikbaar. 

 

7.3 Aansprakelijkheid 

In en rond de school gebeuren regelmatig dingen die schade kunnen veroorzaken. Een ongeluk 

zit immers in een klein hoekje. 

“Wie gaat deze schade vergoeden?” is in zulke gevallen een onvermijdbare vraag. 

Aansprakelijkheid kan worden omschreven als de plicht om aan anderen een schadevergoeding 

te betalen. Waarvoor zijn we aansprakelijk? 

 

a. aansprakelijkheid voor eigen gedragingen; 

b. aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen; 

c. aansprakelijkheid van leerkrachten/school e.a. voor gedragingen van kinderen. 

 

Hierover zou veel te zeggen zijn. Kinderen (hun ouders) en leerkrachten zijn aansprakelijk 

voor hun eigen gedragingen. 

Bij de beantwoording van de vraag of de school aansprakelijk is voor de gedragingen van haar 

leerlingen spelen de volgende factoren een rol: Was er voldoende toezicht? / Wat is er gedaan 

om e.e.a. te voorkomen? 

Zulke vragen zijn complex en vaak moeilijk te beantwoorden. De vraag naar aansprakelijkheid 

is daarom ook vaak moeilijk te beantwoorden. 

In goed overleg - in eerste instantie tussen de ouders onderling - moeten we steeds in het oog 

houden wat redelijk en billijk is. Dan zullen we in voorkomende gevallen steeds een voor ieder 

bevredigende oplossing kunnen vinden. 

Het bestuur heeft de benodigde verzekeringen afgesloten. Dat houdt in dat datgene waarvoor 

het bestuur en/of personeel aansprakelijk kan worden gesteld, gedekt is. 
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7.4 Extra informatie groep 1 en 2 

Namen 

Het meegebrachte drinken, fruit e.d. wordt in de kring opgedronken en opgegeten. Wilt u de 

tas, trommel, beker e.d. duidelijk van een naam voorzien? 

 

Fruit 

Voor de ochtendpauze mogen de kinderen iets te eten en te drinken meenemen. Wij denken 

aan fruit of een gezonde koek, bijvoorbeeld: ontbijtkoek, mueslireep, liga. 

 

Festiviteiten 

Voor verjaardagen en/of jubilea van ouders en grootouders mogen de kleuters iets maken. We 

vragen de ouders in de eerste schoolweek een briefje in te leveren met de data. De 

leerkrachten kunnen met een dergelijk overzicht van de hele groep hun activiteiten beter 

plannen. 

 

Gymnastiek 

Allerlei gym- en sportschoenen zijn op het moment verkrijgbaar. 

Het aan- en uitkleden neemt bij jonge leerlingen veel tijd in beslag. Daarom doen we een 

dringend beroep op alle ouders om het gebruik van gymschoenen met veters zoveel mogelijk 

te vermijden. 

Schoenen met klittenband of de zgn. bootschoenen hebben echt onze voorkeur. 

Graag de schoenen, voorzien van naam, in een tas. Deze tas blijft op school. 

 

Plakboek 

Veel van de gemaakte werkjes worden in een plakboek geplakt. Zo krijgen de kinderen een 

prachtige herinnering aan hun kleuterperiode. Deze plakboeken worden door school 

beschikbaar gesteld. 

 

Schoolreis 

Vlak voor de zomervakantie wordt er voor de kleuters een schoolreis georganiseerd. We kiezen 

een bestemming dichtbij; bijvoorbeeld kinderboerderij, strand of bos. We gaan met auto’s en 

doen hiervoor een beroep op ouders. 

 

Het is belangrijk om te weten dat … 

• de schooldeur vijf minuten voor schooltijd opengaat (1e bel). 

• u dan de kinderen in klas mag brengen en even een praatje met de juf kunt maken. 

• de 2e bel het teken is voor de leerkrachten om met de les te beginnen en voor ouders 

dat zij de school verlaten. 

• wij het fijn vinden als u de kinderen op tijd brengt. 

• wij zuinig zijn op de vloerbedekking. 

• wij het daarom fijn vinden als kinderwagens buiten de klas blijven. 

• er een aparte ingang/uitgang is voor de kleuters. 

• er een aparte ingang/uitgang is voor de kinderen van groep 3. 

• kleuters zindelijk moeten zijn als ze op school komen. 
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7.5 Huiswerk 

Al in de kleuterklassen is het van belang om de weekpsalm dagelijks te oefenen en te zingen. 

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen een woordpakket mee naar huis om te oefenen. De in dit 

pakket genoemde woorden staan ook op het bord en worden dagelijks op school geoefend. Op 

vrijdag wordt een dictee afgenomen. 

Vanaf groep 5 komt er wat huiswerk bij voor Bijbelse Geschiedenis. 

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen vaker huiswerk mee, ook voor vakken als aardrijkskunde en 

geschiedenis. Het gaat ons er vooral om dat kinderen gewend raken aan het maken of leren 

van huiswerk. Kinderen die gewend zijn aan het regelmatig bezig zijn met huiswerk, vinden 

gemakkelijker hun weg in het voortgezet onderwijs. Het is fijn als u het doen van huiswerk 

begeleidt. 

 

7.6 Zendingsgeld en acties 

Zendingsgeld 

In alle klassen wordt op dinsdagmorgen zendingsgeld opgehaald. Dit is bestemd voor Zending 

en Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten. 

 

Acties 

• Eén keer in de 2 jaar organiseren we een schoolbrede actie voor een nader te bepalen 

goed doel. U wordt over activiteiten in dit kader altijd van tevoren geïnformeerd. 

• ‘Losse’ acties (soms per groep) worden soms op ad hoc basis georganiseerd, afhankelijk 

van bepaalde noodsituaties. Ook hierover wordt u te allen tijde vooraf geïnformeerd. 

 

7.7 Verjaardagen 

De jarige mag in de groep trakteren. Er zijn heel veel gezonde en leuke traktaties te 

bedenken! Lolly’s en zgn. ‘zuurballen’ zijn heel gevaarlijk en raden we af. 

Elke leerling die jarig is geweest, mag een grote plaat uitzoeken in de personeelskamer . 

De verjaardagen van de leerkrachten worden in de groep gevierd. Hierover wordt u 

afzonderlijk geïnformeerd. 

 

7.8 Excursies en Schoolreizen 

Eén keer per jaar gaan de kinderen van groep 1 tot en met 7 op schoolreis. 

Groep 8 gaat vlak voor de zomervakantie 3 dagen op kamp. 

Regelmatig maken we een excursie. Dit staat altijd in relatie tot bepaalde lessen in de groep. 

Meestal doen we dan een beroep op onze ouders om mee te gaan. Voor het vervoer en de 

begeleiding bent u onmisbaar! Eventuele parkeerkosten worden vergoed. 
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7.9 Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Basisschool ”De Akker” wordt bezocht door kinderen uit Lisse en de omliggende dorpen en is 

daardoor een streekschool. Dit houdt in dat een deel van de kinderen zo ver van school woont 

dat zij tussen de middag op school eten. Kinderen die dicht bij school wonen, kunnen tussen 

de middag thuis eten, maar kunnen ook op school eten. 

Om het eten op school goed te laten verlopen vinden we het belangrijk dat de Tussenschoolse 

Opvang (TSO) goed georganiseerd is. In dit document vindt u ons beleid m.b.t. de TSO. 

 

Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Lunch 

In álle groepen wordt tussen de middag geluncht o.l.v. de eigen leerkracht. 

• Maandag groep 1 t/m 8 

• Dinsdag groep 1 t/m 8 

• Donderdag groep 1 t/m 8 

• Vrijdag groep 5 t/m 8 

 

Pleinwacht 

Na de lunch wordt er door ouders toezicht gehouden op het plein van de betreffende groep tot 

13.15 uur. 

 

Kosten 

Algemeen 

• De kosten voor het overblijven bedragen € 1,- per kind, per overblijfmoment. 

• Ouders zijn vrijgesteld van betaling voor de TSO als zij één keer per twee weken 

meewerken aan de pleinwacht tussen de middag. 

• Ook ouders die zich één keer per twee weken als bibliotheekouder inzetten, of wekelijks als 

verkeersbrigadier, zijn vrijgesteld van betaling voor de TSO. 

• Ouders die niet kunnen of willen meewerken, betalen voor het overblijven. Zij doen dit 

d.m.v. een abonnement. 

• Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen die overblijven omdat hun ouder(s) op de 

betreffende dag meewerken op school, waardoor de kinderen niet thuis kunnen eten. 

 

Abonnement 

• De kosten voor een abonnement voor leerlingen in de onderbouw (gr.1-4) bedragen € 100,- 

per leerling per jaar (gebaseerd op 40 schoolweken à 3x overblijven = € 120,- minus € 20,- 

voordeel). U ontvangt hiervoor een factuur. 

• De kosten voor een abonnement voor leerlingen in de bovenbouw (gr.5-8) bedragen € 140,- 

per leerling per jaar (gebaseerd op 40 schoolweken à 4x overblijven = € 160,- minus € 20,- 

voordeel). U ontvangt hiervoor een factuur. 

• U kunt zich opgeven als abonnee bij Edith van Leeuwen, evanleeuwen@deakkerlisse.nl . 

 

Overblijfkaart 

• Kinderen die incidenteel op school blijven eten, kunnen gebruik maken van de 

overblijfkaart. 

• De overblijfkaart bevat 10 strippen (10 x overblijven) en kost € 10,- per kaart. De kaart is 

niet persoonsgebonden en heeft geen geldigheidsduur. 

• De overblijfkaart is te koop bij de managementassistente. 
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Organisatie 

School 

De managementassistente verzorgt de organisatie rondom de TSO. Zij heeft de volgende 

taken: 

• Het opstellen van de roosters TSO (pleinwacht, schoolbibliotheek, verkeersbrigadiers). 

• Wijzigingen aanbrengen in de roosters. 

• Vervanging regelen bij langdurige uitval. 

NB. langdurige uitval: als iemand stopt met overblijven, langdurig verhinderd is door ziekte, 

zwangerschapsverlof, etc. 

• Vervanging regelen bij kortdurende uitval. 

NB. kortdurende uitval: als iemand op het laatste moment niet kan komen én zelf niet in 

staat is om vervanging te regelen. 

• Verkoop overblijfkaarten. 

• Organisatie cursus ‘pleinwacht’ t.b.v. de wettelijke bevoegdheid. 

 

Ouders 

We verwachten van ouders die regelmatig gebruik maken van de TSO, dat zij hieraan ook 

meewerken. Dit kan door zich periodiek in te zetten als: 

 

Pleinwacht bij groep 1 en 2 op het kleuterplein (één keer per twee weken) 

In de groepen 1 en 2 wordt tussen de middag geluncht o.l.v. de eigen leerkracht op: 

• Maandag 

• Dinsdag 

• Donderdag 

Na de lunch wordt er door ouders toezicht gehouden op het plein van deze groepen van 12.30-

13.15 uur. 

De overblijf- en pleinwachtouder moet wettelijk bevoegd zijn voor dit werk. Jaarlijks wordt een 

cursus georganiseerd t.b.v. de wettelijke bevoegdheid.  

 

Pleinwacht bij groep 3a en 3b/4b op het groep-3-plein (één keer per twee weken) 

In de groepen 3a en 3b/4b wordt tussen de middag geluncht o.l.v. de eigen leerkracht op: 

• Maandag 

• Dinsdag 

• Donderdag 

Na de lunch wordt er door ouders toezicht gehouden op het plein van deze groepen van 12.30-

13.15 uur. 

De overblijf- en pleinwachtouder moet wettelijk bevoegd zijn voor dit werk. Jaarlijks wordt een 

cursus georganiseerd t.b.v. de wettelijke bevoegdheid. 

 

Pleinwacht bij groep 4 t/m 8 op het voorplein (één keer per twee weken) 

In de groepen 4 t/m 8 wordt tussen de middag geluncht o.l.v. de eigen leerkracht op: 

• Maandag 

• Dinsdag 

• Donderdag 

• Vrijdag 

Na de lunch wordt er door ouders toezicht gehouden op het plein van deze groepen van 12.30-

13.15 uur. 

De overblijf- en pleinwachtouder moet wettelijk bevoegd zijn voor dit werk. Jaarlijks wordt een 

cursus georganiseerd t.b.v. de wettelijke bevoegdheid. 
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Bibliotheekouder (één keer per twee weken) 

Onze school heeft een bibliotheek waaruit de kinderen van groep 3 t/m 8 wekelijks boeken 

mogen lenen. Twee keer per week, op dinsdag- en donderdagmiddag zijn er twee ouders die 

de uitleenadministratie op zich nemen. Welke deel van de middag hieraan besteedt wordt (3 

kwartier) stemmen de betreffende ouders onderling af. 

 

Verkeersbrigadier (wekelijks) 

Dagelijks is er bij het uitgaan van de school voor de kinderen de mogelijkheid aan de voorkant 

van de school over te steken bij de verkeersbrigadier. Deze helpt de kinderen veilig over te 

steken tot een kwartier na schooltijd. Er is een verkeersbrigadier op: 

• Maandag 15.00 uur 

• Dinsdag 15.00 uur 

• Woensdag 12.30 uur 

• Donderdag 15.00 uur 

• Vrijdag 12.15 uur én 15.00 uur 

De verkeersbrigadier moet wettelijk bevoegd zijn voor dit werk. Jaarlijks wordt een cursus 

georganiseerd t.b.v. de wettelijke bevoegdheid. 

 

Praktische informatie 

Het beleid, de praktische informatie en regels met betrekking tot TSO hebben we samengevat 

in één document. 

De roosters voor het nieuwe cursusjaar worden in de zomervakantie via onze website gedeeld. 

Alle informatie met betrekking tot de TSO kunt u vinden op onze website. 
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7.10 Buitenschoolse opvang 

Sommige ouders willen gebruik maken van buitenschoolse opvang (BSO). 

Vanuit een Bijbelse visie op de positie van het gezin is het bestuur van mening dat er een 

onderscheiden verantwoordelijkheid is tussen ouders en school. De ouders zijn 

verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind(eren). De school heeft de verantwoordelijkheid 

het onderwijs aan de kinderen te verzorgen. 

Het bestuur beraadt zich over de BSO hoe dit in de toekomst wordt vormgegeven. 

Als u gebruik wilt maken van buitenschoolse opvang voor uw kinderen kunt u eventueel 

contact opnemen met: 

 

• Chr. Kinderopvang De Parel 

Spoorzicht, Luzernestraat 21 

2153 GM  Nieuw-Vennep 

Tel. 0252-274266 

Website: www.kdvdeparel.nl 

 

7.11 Parkeren 

Voor ouders is er naast het kleuterplein voldoende parkeerruimte op het zgn. 

Heemskerkterrein. Maak daar alstublieft gebruik van om zodoende gevaarlijke situaties en 

ergernis van buurtbewoners te voorkomen. 

De ouders die hun kinderen aan de Schoolstraatzijde ophalen, wordt gevraagd te wachten aan 

de overkant van de oversteekplaats om onoverzichtelijke- en dus gevaarlijke situaties voor de 

brigadier en de kinderen te voorkomen.  

Voor de kinderen die met de fiets naar school komen zijn er fietsenstallingen. Op de pleinen 

mag niet gefietst worden. 

 

7.12 Regels voor schorsing en/of verwijdering 

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij genoodzaakt zijn leerlingen tijdelijk te 

schorsen of zelfs van school te verwijderen. De procedure die wij in dergelijke situaties volgen, 

ligt op school ter inzage. 

 

7.13 Informatie van derden 

Wij geven geen flyers, uitnodigingen e.d. van derden mee aan de leerlingen. Dit gaat ten koste 

van de attentiewaarde van onze eigen post. 
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8. Informatie over de schooltijden 

8.1 Schooltijden 

Per dag krijgen de kinderen maximaal 5,5 uur les. 

Als we het totaal aantal lesuren per schooljaar optellen, kunnen we vaststellen dat we voldoen 

aan het voorschrift van de overheid dat we totaal 7520 uur les moeten geven in de 

schoolperiode van een kind. 

 

• Groep 1 t/m 4: gemiddeld 893 lesuren per groep, per jaar; 

• Groep 5 t/m 8: gemiddeld 988 lesuren per groep, per jaar. 

 

Om tegemoet te komen aan de verder weg wonende kinderen hanteren we voor alle groepen 

gelijke begin- en eindtijden: 

• ma/di/do/vr 08.30 - 12.15 uur en 13.15 - 15.00 uur; 

• wo 08.30 - 12.30 uur. 

 

• De groepen 2 t/m 4 hebben alle vrijdagmiddagen vanaf 12.15 uur vrij. 

• De groepen 1a en 1b hebben de gehele vrijdag vrij. 

 

Te vroeg / te laat komen 

Te vroeg komen is hinderlijk. Te laat komen nog hinderlijker. 

Vijf minuten voor de aanvangstijd gaan de deuren bij de kleutergroepen open (m.u.v. de 

maandagmorgen i.v.m. weekopening van het personeel). De kinderen hebben dan de tijd om 

hun jassen e.d. uit te doen om op tijd in de kring te zitten. 

Vriendelijk willen we de ouders van kleuters vragen alleen van de deur op het kleuterplein 

gebruik te maken. 

Voor de overige kinderen geldt dat vanaf een kwartier voor schooltijd pleinwacht op de pleinen 

aanwezig is. Dringend willen we u vragen erop toe te zien dat de kinderen dus ná 08.15 en ná 

13.00 uur op school aankomen. Storend zijn kinderen die na de bel nog binnendruppelen als 

de klas al binnen is. 

Bij het uitgaan van de school zullen wij, leerkrachten, ervoor zorgen dat de kleuters snel na de 

bel bij de ouders gebracht worden. 

 

‘Open-deur-beleid’ 

We willen graag een open school zijn waar iedereen welkom is. Toch is in het verleden 

gebleken dat niet iedereen hiermee op een goede manier kan omgaan. We denken dan aan 

diefstal en verdrietige gebeurtenissen elders in ons land. Naar aanleiding hiervan hanteren wij 

het volgende beleid m.b.t. het sluiten van de deuren: 

• De deur van de hoofdingang gaat 10 minuten na aanvangstijd van de lessen ‘op de knip’. 

Van buitenaf is de deur dan zonder sleutel niet te openen. 

• 5 minuten voor het speelkwartier en het uitgaan van de school is de hoofdingang weer 

open. 

• Het achterhek gaat dagelijks 10 minuten na aanvangstijd van de lessen dicht. 

• Onder schooltijd kan alleen gebruik gemaakt worden van de hoofdingang. Daar moet 

aangebeld worden. 
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Speelkwartier 

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 gaan tijdens het speelkwartier naar buiten. Zij 

hebben dan ook de gelegenheid iets te eten en te drinken. 

Ouders, wilt u het drinken meegeven in dichte pakjes, in bekers met een schroefdop of in een 

flesje.  

Laten we ook met elkaar zorgen voor een nette schoolomgeving en de prullenbakken 

gebruiken. 

 

8.2 Absent- en ziekmelding 

We hebben graag goed zicht op de afmeldingen. Telefoontjes en mailtjes gaan makkelijk een 

eigen leven leiden. Daarom vragen we u afmeldingen uitsluitend via de site door te geven. U 

vindt de formulieren onder de verschillende kopjes ’Ouders’ op onze website. 

 

8.3 Verzuim 

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. 

Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen biedt de 

leerplichtwet mogelijkheden voor een uitzondering. 

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, gelden de 

regels voor uitzondering zoals u kunt vinden in de informatie van het Regionaal Bureau 

Leerplicht.  

 

Op vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden 

als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van 

het beroep van de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven, 

zodat er toch een gezinsvakantie kan plaats vinden. Het betreft dan de enige gezinsvakantie in 

dat schooljaar. Deze verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

 

Voor uw verzoek kunt u gebruik maken van het formulier 'Verzoek om vrijstelling geregeld 

schoolbezoek wegens vakantie'. Bij uw verzoek moet een werkgeversverklaring worden 

gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken 

ouder blijken. U kunt uw verzoek inleveren bij de directeur. 

Wanneer u verlof wenst voor een periode langer dan 10 dagen, kunt u gebruik maken van het 

formulier 'Verzoek om vrijstelling geregeld schoolbezoek voor meer dan 10 dagen'. U dient dit 

verzoek in te leveren bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (zie adres op het 

formulier). 

 

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’  

Onder 'andere gewichtige omstandigheden' vallen situaties die buiten de wil van de ouders 

en/of de leerlingen liggen. 

Hierbij moet gedacht worden aan: 

• verhuizing 

• huwelijk van bloed- of aanverwanten 

• overlijden van bloed- of aanverwanten 

• viering van 25-, 40-, 50-jarig ambtsjubileum 

• viering van het 12½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van bloed- of 

aanverwanten. 

  

https://deakkerlisse.nl/bestanden/470703/Verzoek-om-vrijstelling-geregeld-schoolbezoek-wegens-vakantie.docx
https://deakkerlisse.nl/bestanden/470703/Verzoek-om-vrijstelling-geregeld-schoolbezoek-wegens-vakantie.docx
https://deakkerlisse.nl/bestanden/519536/Formulier_vrijstelling_schoolbezoek_10dagen.pdf
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Hierbij moet niet gedacht worden aan: 

• familiebezoek in het buitenland 

• vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding 

• vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden 

• een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op 

vakantie te gaan 

• eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte 

• activiteiten i.v.m. zgn. kroonjaren 

• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn 

• wereldreizen o.i.d. 

 

Voor uw aanvraag van verlof in geval van 'andere gewichtige omstandigheden' kunt u gebruik 

maken van het formulier'Aanvraag verlof'. 

U kunt uw aanvraag inleveren bij de directeur. 

 

En verder … 

• vragen we u verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ ruim van tevoren aan te 

vragen; 

• worden verlofaanvragen altijd individueel beoordeeld; 

• wordt verlof dat opgenomen wordt zonder toestemming van de directeur gezien als 

ongeoorloofd schoolverzuim; 

• is de directeur verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de 

leerplichtambtenaar; 

• beslist de leerplichtambtenaar of er in dat geval een proces-verbaal wordt opgemaakt; 

• is het verstandig om eerst verlof aan te vragen en pas na eventuele toestemming uw 

afspraken te maken; 

 

8.4 Lesuitval 

In geval van ziekte van een leerkracht gaat de vervangingsladder in werking. Dan wordt er een 

beroep gedaan op de duoleerkracht of een andere leerkracht. Wanneer deze verhinderd zijn 

wordt de mogelijkheid van het spreiden van de leerlingen over andere groepen bekeken. In 

het uiterste geval hebben de betreffende leerlingen een vrije dag.  

 

8.5 Bewegingsonderwijs 

In de groepen 3-8 gymmen we in gymkleding. Dit wil zeggen: een gymbroekje, shirt en 

gymschoenen. Let erop dat uw kind de gymkleren regelmatig meeneemt naar huis om ze te 

laten wassen. Als minimum stellen wij dat de gymkleren in ieder geval bij elke vakantie mee 

naar huis gaan om gewassen te worden. 

 

https://deakkerlisse.nl/formulier/10045/Aanvraag-verlof

