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Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie 
Vader in de hemel. Math. 5:16

In deze schoolgids vindt u informatie over uitgangspunten, doelen, werkwijze en de organisatie van ons 
onderwijs. Verder bevat de schoolgids allerlei praktische gegevens. In een goede en open sfeer wordt 
door de kinderen en de leerkrachten hard gewerkt; we weten ons daarin afhankelijk van onze hemelse 
Vader en we vertrouwen op Hem alleen. In ons onderwijs willen we onze identiteit tot uiting brengen in 
de manier waarop we lesgeven en in ons pedagogisch klimaat. We zijn er steeds op gericht om de 
goede kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. We hechten aan goede informatie naar ouders 
en verzorgenden. Op onze website https://deakker-levwn.nl  staat veel praktische informatie en de 
jaarkalender. Onze nieuwsbrief 't Akkertje ontvangen de ouders tweewekelijks per mail. Ook werken 
we met de Klasbord app. Aan het begin van het jaar wordt u samen met uw kind uitgenodigd door de 
leerkracht voor het startgesprek. Tijdens dit gesprek maken we samen afspraken over hoe we elkaar op 
de hoogte houden over de ontwikkeling van uw kind. 

Heeft u na het lezen van de schoolgids nog vragen of opmerkingen, dan zullen we u graag te woord 
staan. 

Met vriendelijke groet, namens het team,

Erik van Pijkeren, directeur

Voorwoord
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Contactgegevens

Basisschool De Akker
Trompetstraat 3
2287TK Rijswijk

 0703944853
 http://deakker-levwn.nl
 gbsdeakker@levwn.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Erik van Pijkeren e.vpijkeren@levwn.nl

Adjunct-directeur Rieneke Bos r.bos@levwn.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2018-2019 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

171

2018-2019

Schoolbestuur

LEV Scholengroep West- Nederland (LEV-WN)
Aantal scholen: 25
Aantal leerlingen: 3.734
 http://www.levwn.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).

1.2 Profiel van de school

Wat is het profiel?
In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan 
andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit 
uitgebreider.
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Kernwoorden

Voluit christelijk onderwijs

VerantwoordelijkheidVertrouwen

Respect Veiligheid

Missie en visie

Wij onderwijzen voor het leven: elke les die een kind bij ons volgt, is een levensles.

Onze kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen naar de samenleving van morgen, een samenleving 
die ze, als volgeling van Jezus Christus, samen te dragen hebben. In ons onderwijs staat het kind 
centraal. Uitgangspunt is de actuele ontwikkelingsfase waarin de leerling zich bevindt. Ons onderwijs 
past zich daarop aan.

Het onderwijs richt zich op een optimale persoonlijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 
en toerusting. 

Onze Kernwaarden: Veiligheid, Respect, Verantwoordelijkheid

Prioriteiten

Wij zijn op weg naar gepersonaliseerd onderwijs. Dit heeft de volgende kenmerken:

- Einddoel is dat elk kind kan leren op eigen tempo: we bieden doelen aan waar het kind aan toe is. Niet 
leerstof staat centraal, maar leerling. We gaan in stappen op weg naar dit einddoel. 

In 2019-2020 zijn speerpunten:

- Het starten met stamgroepen tot en met groep 5: Kinderen zitten in een stamgroep van gemixte 
leeftijd. Hierdoor leren ze omgaan met verschillen en is er meer ruimte om te leren met en van elkaar. 
In de stamgroep wordt gevierd, verteld, beleefd. De dagopening, eetpauzes en dagsluiting vinden in de 
stamgroep plaats. Daar tussenin zijn er werkmomenten, waarin leerlingen op eigen niveau werken aan 
reken- taal- en leesdoelen.  in het schooljaar 2019-2020 starten we met de stamgroepen 0/1 - 2/3 en 
twee groepen 4/5. Het schooljaar daarop zullen we de stamgroepen uitbreiden naar de bovenbouw. 

- Met rekenen gaan we werken met de methode 'Math'. Deze methode is gericht op gepersonaliseerd 
rekenaanbod: kinderen krijgen de leerdoelen aangeboden waar zij aan toe zijn. In 2019-2020 zullen de 
leerkrachten coaching krijgen bij het implementeren van deze rekenmethode

- Het vergroten van eigenaarschap van het leren bij kinderen. Met behulp van leergesprekken werken 
we eraan dat kinderen zelf steeds beter zicht krijgen op hun eigen leren. Ook zal er aandacht zijn voor 
de executieve functies: de vaardigheden die je nodig hebt om een taak goed aan te pakken, bij te sturen 
en af te ronden. 
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- Thematisch onderwijs van de wereldoriëntatievakken: we werken aan de verbetering en borging van 
het thematisch onderwijs, waarbij we de vakken natuur, techniek, aardrijkskunde en geschiedenis 
geïntegreerd aanbieden. Ook het taalonderwijs proberen we hier bij te betrekken.

 

Identiteit

De Akker heeft de Bijbel als basis. We leven vanuit het geloof dat God deze wereld gemaakt heeft en 
dat Hij door Jezus Christus ons gered heeft. We willen kinderen leren dat ze Gods geliefde kinderen 
zijn. 

Het personeel is voluit christen en werkt vanuit zijn geloof. De christelijke identiteit van onze school is 
proefbaar in hoe we met de kinderen, ouders en elkaar omgaan. We leven uit Gods liefde en genade en 
willen dit ook aan kinderen leren.

We beginnen de lesdag met een Bijbelverhaal of verwerking daarop, gebed en het zingen van 
christelijke liederen. Ook voor de lunchpauze en bij het afsluiten van de dag wordt gebeden. We vieren 
de christelijke feesten in de klas en één keer per jaar in een kerk, waarbij ouders, familie en vrienden 
uitgenodigd worden. Daarnaast hebben we elk jaar een christelijk jaarthema, aan de hand waarvan we 
maandvieringen houden. 

We zoeken naar eenheid in het geloof bij ouders van de school. We geloven in de driehoek: kerk, gezin, 
school, waarbij die drie samen zorgen voor een stevige christelijke basis voor onze leerlingen. Omdat 
wij de christelijke identiteit erg belangrijk vinden, hebben we een werkgroep identiteit. Deze werkgroep 
bestaat uit ouders en denkt mee bij het identiteitsbeleid van de school. Daarnaast bezoeken ze ook 
nieuwe gezinnen om met ouders in gesprek te gaan over hoe nieuwe ouders aankijken tegen 
geloofsopvoeding en de samenwerking tussen school en thuis daarin. 

In de bijlage is een identiteitsdocument te vinden waarin wordt uitgelegd wat de basis is van ons 
onderwijs.
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Wij gaan uit van verschillen van kinderen. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. We groeperen 
kinderen bewust met verschillende leeftijden bij elkaar, zodat kinderen leren te helpen en leren hulp te 
vragen. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat het kind op eigen niveau kan leren. Tijdens instructies wordt er 
daarom groepsdoorbroken gewerkt en kunnen kinderen op eigen niveau aan het werk. Zo wordt het 
mogelijk om instructie op niveau te kunnen geven.

Deze manier van organisatie is nog in ontwikkeling. We starten in 2019-2020 met de groepen 0/1/2 - 2/3 
en twee groepen 4/5. In de bovenbouw hebben we nog 'enkele groepen': 6, 7 en 8. Kinderen moeten 
leren werken in dit nieuwe systeem. Daarom beginnen we met de jongste groepen en laten dit 
meegroeien naar de bovenbouw toe. 

Het eindplaatje ziet er zo uit dat we de volgende stamgroepen hebben:  0/1/2 - 2/3 - 4/5/6 - 7/8

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

• Groepsdoorbrekende niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau 
gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten

Verlof personeel

Bij verlof personeel wordt vervanging vanuit het team geregeld. Er is een invalpool vanuit de 
Scholengroep waaruit invallers kunnen worden ingezet. Helaas is hierin het lerarentekort merkbaar, 
want er is groot gebrek aan invallers. Daarom hebben we intern een stappenplan vervanging opgesteld. 
Bij (kortdurende) ziekte wordt eerst geprobeerd vanuit het team een leerkracht in te zetten. Lukt dat 
niet, dan wordt gekeken of onderwijs ondersteunend personeel zoals de leerkrachtondersteuner of de 
gymleerkracht kunnen vervangen. Wij doen ons uiterste best om de groep op te vangen, maar wanneer 
dit niet mogelijk is, wordt de groep naar huis gestuurd. In dat geval is er meestal wel werk voor kinderen 
te doen, omdat ze thuis ook kunnen inloggen in het reken- en spellingswerk. 

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Levensbeschouwing
1 u 20 min 1 u 20 min

Engels
20 min 20 min

Taalkring
1 u 20 min 1 u 20 min

Rekenkring
1 u 20 min 1 u 20 min

Bewegingsonderwijs in 
de gymzaal 1 u 10 min 1 u 10 min

Buitenspel
7 uur 7 uur 

Speel-werklessen
7 uur 7 uur 

Muziek
30 min 30 min

In ons kleuteronderwijs werken we thematisch. Met een thema halen we de echte wereld in school, 
bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen iets te vertellen over hun beroep of door uitstapjes te maken 
naar bijvoorbeeld een winkel. Kinderen leren door spel. Taal- en rekendoelen komen dus niet alleen aan 
bod in de kringmomenten, maar zeker ook tijdens het spelen in de verschillende hoeken. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Wij werken in de onderbouw thematisch. Dat betekent dat de verschillende vakken geïntegreerd aan 
bod komen. 

De kerndoelen van het basisonderwijs vormen uitgangspunt bij het aanbod van ons onderwijs. De 
vakken kunstzinnige en creatieve vorming en wereldoriëntatie worden in het thematisch werken 
uitgediept. In de thema's komen de zaakvakken inhoudelijk aan bod, maar daarnaast doen veel 
opdrachten een beroep op taalvaardigheid, creativiteit en kunstzinnige vorming.

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Taal
6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
3 uur 3 uur 3 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 10 min 1 u 10 min

Levensbeschouwing
2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 45 min 1 uur 1 uur 

Thematisch werken
2 uur 2 uur 2 uur 2 u 45 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Muziek
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek

Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.

Omdat onze school functioneert als een streekschool, komen kinderen vanuit verschillende plaatsen. 

We vragen bij aanmelding van nieuwe leerlingen om een overdracht van de voorschoolse organisatie 
die het kind bezocht heeft. Indien nodig vindt er daarnaast ook een 'warme overdracht' plaats. Dat wil 
zeggen: een persoonlijk of telefonisch gesprek met de voorschoolse organisatie. 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Vóórschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. 
Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra 
ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of 
verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Op De Akker werken we handelingsgericht, dat betekent dat de groepsleerkracht de spil van de klas is. 
Hij/zij geeft de lessen, volgt de ontwikkeling van kinderen en weet als beste wat de kinderen nodig 
hebben. De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt dan ook primair bij de groepsleerkracht. Ook de 
communicatie over de zorg verloopt altijd via de groepsleerkracht. Voor vragen over de reguliere zorg 
moet u in eerste instantie bij de groepsleerkracht zijn. Binnen onze school kennen we verschillende 
taken en functies die leerkrachten ondersteunen in het bieden van de juiste zorg.

• De Intern Begeleider; degene die de leerlingenzorg coördineert en leerkrachten ondersteunt bij 
het organiseren van de zorg.

• Dyslexiespecialist; onze IB-er is tevens dyslexie specialist en kan leerkrachten advies geven over 
de aanpak en ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Tevens ziet zij erop toe dat het dyslexie 
protocol wordt uitgevoerd. 

• Onderwijsassistenten; bieden in de klas of op een andere plaats buiten de groep begeleiding aan 
een individuele leerling of een groepje kinderen. Dit zijn meestal activiteiten op het gebied van 
taal, rekenen of op sociaal emotioneel gebied. Soms is deze hulp gekoppeld aan een leerling met 
een extra ondersteuningsarrangement. De onderwijsassitent voert taken uit op aanwijzing van de 
leerkracht. 

• Meer- en Hoogbegaafdheidscoördinator; deze coördineert het aanbod voor de meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. Zij krijgen extra uitdagende leerstof, waarbij ook het leren leren 
centraal staat. De MHB coördinator heeft een adviserende rol richting leerkrachten, maar is ook 
in de groepen actief bezig met het aanbieden van uitdagend, creatief en 'ander' lesaanbod voor 
deze leerlingen. 

• Sinds het schooljaar 2019-2020 draaien we een pilot met een Klusklas. Ca. 2 uur per week gaan 
kinderen daar praktisch aan de slag. Kinderen die in aanmerking komen zijn leerlingen die op 
cognitief gebied hun plafond hebben bereikt en een verwacht uitstroomniveau hebben van eind 
groep 6 niveau op één of meerdere hoofdvakken (LOVS Cito); en/of lage scores hebben op de 
graadmeters Welbevinden en Betrokkenheid van de Leerkracht- en of leerlingvragenlijst van 
Kanvas.

Gediplomeerde specialisten op school

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
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Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 3

Intern begeleider 3

Onderwijsassistent 10

Specialist hoogbegaafdheid 2

Taalspecialist 1

Leerkrachtondersteuner 9

School Maatschappelijk Werker 1

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

We werken op De Akker met de Kanjertraining. Basisprincipes van de Kanjertraining zijn:

1. we vertrouwen elkaar
2. we helpen elkaar
3. we werken samen
4. we hebben plezier
5. we doen mee

Wekelijks wordt er tijdens de kanjerlessen aandacht besteed aan een veilig schoolklimaat. Mocht er 
sprake zijn van pestgedrag, dan volgen we het pestprotocol van de Kanjertraining.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
School en veiligheid.

Jaarlijks wordt er een vragenlijst ingevuld door de leerlingen van de bovenbouw. 

Daarnaast wordt met behulp van de vragenlijsten van Kanvas gemonitord door leerkrachten hoe de 
veiligheidsbeleving van kinderen is.

Vanaf groep 5 vullen ook de leerlingen daarvoor vragenlijsten in.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Den Hartog. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 
via m.dhartog@levwn.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Koelewijn. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
r.koelewijnvp@levwn.nl.
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Klachtenregeling

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Gespreksarrangement

In september worden alle ouders verwacht voor een startgesprek. Vanaf groep 5 wordt hierbij ook de 
leerling verwacht. In dit gesprek wordt besproken aan welke doelen gewerkt gaat worden in het 
komende jaar. Ook spreekt de leerkracht met de ouder de frequentie van vervolg gesprekken af. Dit 
noemen we het gespreksarrangement. 

Bij startende kleuters nodigt de leerkracht na ongeveer zes weken onderwijs de ouders uit voor een 
startgesprek. In dit gesprek wordt besproken hoe de start op school is verlopen en wordt het 
gespreksarrangement besproken. 

Nieuwsbrief 't Akkertje

Circa elke twee weken komt er een nieuwsbrief per Email. Zo brengen we ouders op de hoogte van 
algemeen schoolnieuws en wordt er per groep informatie gedeeld over bijvoorbeeld huiswerk.

Ouderavonden

Circa twee keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Op deze avonden informeren we de 
ouders over schoolontwikkeling, groepsspecifieke zaken of opvoedkundige onderwerpen. 

Website

De website van de school bevat veel informatie over de school. Onder andere de jaarkalender, 
formulier voor het aanvragen van verlof en de schoolgids zijn op de site te vinden.

Klasbord

Klasbord is een app die op de computer of smartphone is te installeren. Via een inlogcode krijgen 
ouders toegang tot de groep van hun kind. De leerkracht plaatst op klasbord foto's en korte 
nieuwsberichten over activiteiten in de groep.

Wij zien ouders als educatieve partners. Ouders zijn experts met betrekking tot hun kind. Wij willen dat 
ouders zich welkom voelen op school. Wij voeren gelijkwaardige gesprekken met ouders. 

We hebben een ouder-klankbordgroep waarin we ons beleid en de uitvoering daarvan delen met 
ouders. In deze klankbordgroep wordt door ouders kritisch meegedacht en hun input wordt door de 
directie meegenomen in verdere uitvoering en uitzetten van het beleid.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Medezeggenschapsraad
• Klankbordgroep Gepersonaliseerd leren
• Werkgroep Identiteit

Gewone klachten

Onder ‘gewone klachten’ vallen bijvoorbeeld klachten over de gang van zaken in een groep, het 
lesgeven, de algemene gang van zaken op school, contact tussen ouders en leerkrachten.Voor deze 
‘gewone klachten’ kunt u toegaan naar degene die daarbij direct betrokken is. Dat kan de leerkracht 
zijn of de locatie leider Rieneke Bos r.bos@levwn.nl of directeur Erik van Pijkeren, 
e.vpijkeren@levwn.nl

Als het probleem niet kan worden opgelost, is het mogelijk te spreken met de bovenschools directeur: 
Dhr. R. Tromp, r.tromp@levwn.nl 

Blijft de klacht dan nog onopgelost, dan is er de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de 
‘Klachtencommissie voor het Gereformeerd Onderwijs’. Deze commissie is ingesteld door Concent / 
LVGS (Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen) en heeft een wettelijke status. 
(www.lvgs.nl)

Ernstige klachten

Hierbij valt te denken aan problemen in de sfeer van ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, 
discriminatie, agressie, geweld en pesten.Voor klachten over dit soort zaken kan de 
vertrouwenspersoon of de contactpersoon worden ingeschakeld. Gesprekken worden vertrouwelijk 
behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon - een extern aanspreekpunt voor klachten - hoort het verhaal, geeft advies, 
bemiddelt en biedt ondersteuning bij een eventuele klachtenprocedure. De vertrouwenspersoon kan 
ook helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De vertrouwenspersoon van onze school is 
mevrouw R. Koelewijn, r.koelewijnvp@levwn.nl 

Intern contactpersoon

Voor ouders en kinderen is het soms lastig om de juiste weg te vinden. Daarom is op school een intern 
contactpersoon aangesteld; iemand die bekend is. De contactpersoon luistert naar de klacht, fungeert 
als wegwijzer en legt zo nodig contact met de vertrouwenspersoon. De contactpersoon gaat 1x per jaar 
alle groepen langs om met iedere groep op hun niveau te praten over ongewenst gedrag. 
Contactpersoon is Mirjan Den Hartog, m.dhartog@levwn.nl

Klachtenregeling

De volledige klachtenregeling is - inclusief een schriftelijke toelichting - op school in te zien. Indien 
gewenst kan de regeling ook bij de vertrouwenspersoon worden aangevraagd. Dat kan nodig zijn in 
verband met de gevoeligheid van sommige zaken.
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Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan dat de ouders en personeelsleden van de school 
vertegenwoordigt. De MR bestaat op dit moment uit twee ouders en twee personeelsleden. Zij spreken 
met directie over schoolbeleid en de uitvoering daarvan. Op verschillende onderdelen hebben zij 
beslissingsbevoegdheid, zoals bijvoorbeeld bij het veranderen van schooltijden. Op andere onderdelen 
hebben ze adviesrecht, zoals bij het invoeren van een nieuwe methode of werkwijze. 

Klankbordgroep gepersonaliseerd leren

Onze school is op weg naar een andere manier van organiseren van ons onderwijs. Er is een 
klankbordgroep van ouders samengesteld om met elkaar in gesprek te blijven over de ontwikkelingen. 
De klankbordgroep denkt mee en adviseert de directie m.b.t. de onderwijsvernieuwing. De 
klankbordgroep is samengesteld uit ouders met kinderen in alle groepen van de school, zodat er een 
evenwichtig beeld ontstaat van het gepersonaliseerd leren de groepen 1 tot en met 8.

Werkgroep Identiteit

De werkgroep identiteit houdt zich bezig met de vormgeving van de Christelijke identiteit op de school. 
Zij denken met het team mee bij het christelijk jaarthema, de vieringen en bijvoorbeeld onderwerpen 
voor ouderavonden. Daarnaast voeren ze gesprekken met nieuwe ouders om het belang duidelijk te 
maken van de samenwerking tussen thuis en school op het gebied van geloofsopvoeding. 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van verschillende festiviteiten zoals 
Sinterklaas, Kerstontbijt, Schoolreis. Daarnaast ondersteunen ze het team bij praktische zaken als 
koffie schenken bij vieringen.

Tussenschoolse opvang (TSO)

De TSO wordt door betaalde vrijwilligers uitgevoerd. Zij houden toezicht op het plein tijdens de 
lunchpauze en worden minimaal één keer per twee weken verwacht zodat vaste overblijfteams worden 
gecreëerd. Ouders die niet meedraaien als vaste vrijwilliger, betalen een bijdrage van €85 per kind per 
jaar voor het overblijven. 

Lees- en biebouders

In verschillende groepen wordt door ouders geholpen bij extra leesmomenten of bij de begeleiding van 
de groepen tijdens de zes-wekelijkse bibliotheekbezoeken. 

Schoonmaakavond

Twee of drie keer per jaar is er een schoonmaak-avond. In principe wordt van alle ouders verwacht dat 
ze een keer komen helpen bij het extra poetsen van de school. Ook wordt aan de ouders van de kleuters 
spelmateriaal mee naar huis gegeven om thuis te worden schoongemaakt.

Groen plein

Eén à twee keer per jaar houden we een groene-plein-dag. Omdat ons schoolplein voorzien is van veel 
groen, vraagt dat ook onderhoud. Hiervoor vragen we assistentie van ouders, naast dat de kinderen bij 
toerbeurt met hun groep ook meehelpen aan het onderhoud van het plein.
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00

Daarvan bekostigen we:

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Voor de Tussenschoolse Opvang wordt gebruik gemaakt van vaste betaalde vrijwilligers. Ouders 
kunnen zich hiervoor aanmelden. Wanneer men niet als als vaste overblijfkracht meedraait bij het 
overblijven tijdens de lunch, betaalt men €85,- per kind per schooljaar.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

4.3 Schoolverzekering

• De Akker heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Dit houdt in, dat de 
kinderen tijdens schooltijd én heen en terug naar huis verzekerd zijn. 

• Voor alle leerkrachten en hulpverlenende ouders (bijv. overblijfouders / computerouders) is een 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) afgesloten. Dat houdt in, dat als één van de 
genoemde personen schade aan personen of aan goederen van iemand toebrengt, waarvoor 
hij/zij wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, degene die de schade heeft geleden door de 
verzekering schadeloos wordt gesteld.

• Voor de leerlingen is er door het bestuur van de school geen WA-verzekering afgesloten, omdat 
dit in vrijwel alle gevallen reeds door de ouders gebeurt via het afsluiten van een dergelijke 
verzekering voor het hele gezin.

• Wanneer door onzorgvuldig gebruik een tablet of chromebook kapot gaat, wordt de schade in 
rekening gebracht van het kind (in feite dus van u als ouder). Zie ook paragraaf 1.14. U kunt 
eventueel zelf bij uw WA verzekering de schade claimen. 

Er is sprake van een schoolverzekering.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

U kunt uw kind ziek melden door te bellen tussen 8:00 en 8:45 uur naar het algemene telefoonnummer 
van de school. Op maandagen houden wij weekopening tussen 8:15 en 8:30, gelieve dan niet te bellen. 

Daarnaast kunt u de leerkracht van uw kind mailen om een ziekmelding door te geven. 

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Voor het aanvragen van verlof, kunt u een formulier aanvragen bij de locatie leider. Daarnaast is dit 
formulier ook te downloaden van de website van de school. 

Indien kinderen zonder toestemming van de directie afwezig zijn, zullen wij volgens de wettelijke regels 
handelen. Er zal contact worden gezocht met de leerplichtambtenaar. 

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Handelingsgericht werken

We werken handelingsgericht op De Akker. Dat betekent dat de leerkracht zo goed mogelijk probeert 
aan te sluiten bij de onderwijsbehoeftes van de leerling. Daar past het onderwijs zich op aan. Hier wordt 
planmatig aan gewerkt. Per periode worden doelen gesteld en aan het eind van de periode vindt 
evaluatie van de doelen plaats. Voorheen werd er gewerkt vanuit groepsplannen. Omdat we nu op weg 
zijn naar gepersonaliseerd leren, werken we met plannen op leerling niveau. Dit is nog volop in 
ontwikkeling. Vier keer per jaar vindt er een leerlingbespreking plaats, waarin de leerkracht met de IB-
er de plannen evalueert. Op aanvraag van de leerkracht worden dan specifieke zorgen omtrent een 
leerling besproken. Deze leerlingbespreking is vormt het uitgangspunt voor de opstelling of aanpassing 
van de doelen voor de volgende periode.

Onderwijs aan het jonge kind

In de kleuterbouw wordt thematisch gewerkt. Het onderwijs wordt opgebouwd rondom thema’s uit de 
wereld om de kinderen heen. Vanuit een veilige leeromgeving en de natuurlijke nieuwsgierigheid van 
het kind wordt het geprikkeld nieuwe dingen te leren. Uitgangspunt daarbij is de ‘echte wereld’. 
Kinderen leren door spel en door nadoen.  Deze thema’s worden opgebouwd uit vijf bouwstenen: 
gesprek, lezen en schrijven, constructief en beeldend bezig zijn, rekenen en wiskunde en tenslotte 
spelactiviteiten. Veel van deze activiteiten vinden plaats in de hoeken. Bij de activiteit in de hoek kan 
een kind op eigen niveau bezig zijn met het thema. Bij het werken in thema’s worden de kinderen 
gestimuleerd om mee te denken over wat er allemaal nodig is voor een bepaalde hoek. De juffen 
vragen de kinderen vaak om hiervoor spullen mee te nemen van huis. De ontwikkeling van de kinderen 
wordt gevolgd met behulp van het leerlingobservatiesyseem Kijk! Medio groep 2 wordt de Cito-toets 
voor kleuters afgenomen op de gebieden taal en rekenen. 

Leerlingvolgsysteem CITO

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito. Tweemaal per jaar 
worden er Cito toetsen afgenomen. Dit gebeurt op gebied van begrijpend en technisch lezen, spelling, 
woordenschat en rekenen. Aan de hand van de Cito toetsen wordt op onafhankelijke wijze vastgesteld 
hoe de vaardigheidsgroei van de leerling is op een bepaald vakgebied. Bij het rekenonderwijs gebruiken 
we de toetsen formatief. Dat wil zeggen: aan de hand van de toetsen stellen we leerdoelen vast voor de 
volgende periode. Voor de andere vakken gebruiken we de toetsen nu nog summatief. Dat wil zeggen: 
de toetsen laten zien in hoeverre het kind gegroeid is op dat vakgebied. 

Methodetoetsen

Voor de vakken waarbij we gebruik maken van een methode (taal, spelling, begrijpend lezen, 
topografie, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, bijbelonderwijs) maken we gebruik van 
methodetoetsen. Deze toetsen geven inzicht of de aangeboden leerstof door het kind wordt begrepen 
en wordt toegepast. Deze toetsen kunnen aanleiding geven tot het aanbieden van extra herhaling of 
instructie. 

5 Ontwikkeling van leerlingen
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Leergesprekken

Bij het rekenonderwijs en het thematisch werken, gebruiken we leergesprekken om de voortgang van 
kinderen te bespreken. Ook het startgesprek aan het begin van het jaar wordt gezien als een 
leergesprek. In de leergesprekken worden met de kinderen leerdoelen gesteld en besproken. We zijn in 
ontwikkeling om de vormgeving en uitvoering van de leergesprekken te verdiepen en uit te bouwen.

5.2 Eindtoets

Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

5.3 Schooladviezen

Organisatie overstap po-vo

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een 
belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Sinds vorig schooljaar gelden er nieuwe regels 
voor het schooladvies en de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen gaan soms verschillend 
met deze regels om. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt. Wat 
zijn de regels voor het schooladvies? Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te 
worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil 
zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger 
niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen 
maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de CITO-eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede 
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gegeven. 

Eindtoets en schooladvies 

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies 
heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft 
niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze 
overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden 
toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het 
niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is 
op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een 
andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder 
gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde. 

Totstandkoming voorlopig schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed 
en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij 
met het CITO – leerlingvolgsysteem (LVS). Behalve de toetsen van het CITO nemen wij ook andere 
(methode gebonden) toetsen af. De uitslagen van deze tussentijdse (CITO-) toetsen worden altijd op de 
ouderavonden met u besproken. Ook vindt u de uitslagen bij de rapporten en u kunt ze via het 
ouderportaal van Parnassys inzien. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. Rond april 
wordt in groep 7 de Entreetoets van CITO afgenomen. Naar aanleiding van deze toets, heeft de 
leerkracht van groep 7 overleg met de IB-er en de leerkracht van groep 6. Uit dit overleg komt een 
weloverwogen voorlopig schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar 
de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij 
hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en 
concentratie. In december groep 8 volgen dan de gesprekken met de leerkracht van groep 8 waarin het 
schooladvies wordt besproken met ouders en kind. Voorafgaande aan dit gesprek heeft de leerkracht 
van groep 8 overleg hierover gehad met de IB-er en de leerkracht van groep 7.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het VO 

U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunnen oriënteren op een 
passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle vo-scholen. De 
scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen middelbare 
scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is 
bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de 
adviesgesprekken in december zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen 
passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun een kind een 
voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd. 

Onderwijskundig rapport 

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit 
onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van 
het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of 
niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar 
de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de 
inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport 
toevoegen. 
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Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-(g)t 26,1%

havo 39,1%

vwo 30,4%

onbekend 4,3%

Tijdpad schooladvies Groep 1 t/m 8: De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw 
kind worden besproken tijdens kindgesprekken in het gespreksarrangement. 

Groep 7:

April/mei: voorlopig schooladvies n.a.v. Entreetoets en beeld van de leerkracht. 

Groep 8:

November/December: de school organiseert schooladviesgesprekken om met de ouders te spreken 
over het voorlopige schooladvies. Tijdens deze avonden worden de volgende zaken besproken: 
schoolhouding, scores LVS en methodetoetsen, capaciteiten van de leerling.

6 t/m 31 januari 2020: oriëntatie voortgezet onderwijs - ouders en kinderen bezoeken open dagen van 
het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies. 

1 t/m 14 februari 2020: aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere 
scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van 
scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden. 

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een 
goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden 
zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
ontwikkeling van burgerschap.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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Verantwoordelijkheid

RespectVeiligheid

Wij willen dat kinderen zich vanuit een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Het pedagogisch klimaat 
is uitermate belangrijk om dit waar te maken. Leerkrachten willen ten allen tijde het juiste doen, ook in 
de ogen van het kind, en pedagogisch tactvol handelen. 

Onze school heeft de Bijbel als basis. We geloven in God als Schepper van hemel en aarde. Dagelijks 
leven we uit genade, door onze Heer Jezus Christus. Leerkrachten leven vanuit dat geloof. 

Wij zien school als een oefenplaats voor het leven. We willen kinderen leren dat ze zich optimaal mogen 
ontwikkelen naar de samenleving van morgen. Een samenleving die ze samen, als volgeling van Jezus 
Christus te dragen hebben. 

Voor de sociale vorming geeft dit geloof een basis, daarnaast werken we met de Kanjertraining.

We zijn op weg naar gepersonaliseerd leren. Bij gepersonaliseerd leren staat eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces centraal. Tegelijkertijd gebruiken we daarbij veel 
verschillende samenwerkingsvormen om tot leren te komen. De leerkracht is niet langer de enige bron 
van kennis, ook coöperatief leren en samenwerken zijn een belangrijke factoren in ons onderwijs. 

In 2016/2017 zijn we gestart met een visievormingstraject met het team richting toekomstgericht 
onderwijs. We hebben samen vastgesteld dat deze tijd nieuwe vaardigheden van kinderen vraagt en 
dat in het huidige systeem meer nadruk ligt op kennis. Na twee jaar van voorbereiding, inclusief 
ouderavonden en het instellen van een klankbordgroep, zijn we in dit jaar gestart met het 
gepersonaliseerd werken in de groepen 1 t/m 5. Uitgangspunt is de ontwikkeling van het kind, daar past 
het onderwijs zich op aan. Door middel van leergesprekken en in de toekomst de opbouw van een 
portfolio worden zowel sociale als cognitieve doelen geformuleerd, gevolgd en nagestreefd. 

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

Gepersonaliseerd leren

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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We zijn op weg naar gepersonaliseerd leren. Dat betekent dat we elk kind onderwijs willen aanbieden 
dat in zijn of haar naaste zone van ontwikkeling ligt. We werken eraan dat elk kind een eigen leerplan 
zal krijgen met daarin de doelen per periode inzichtelijk gemaakt. Dit is nog volop in ontwikkeling. Met 
rekenen zijn we hierin het meest ver. Kinderen kunnen op verschillende manieren eraan werken hun 
doelen te behalen. Voorbeelden zijn: samenwerken, ICT-middelen gebruiken, zelf ontdekken en 
oefenen, instructies volgen bij de leerkracht. Instructies die de leerkrachten geven, worden volgens het 
ADI-model uitgevoerd. 

Zorgcyclus 

Het jaar is opgedeeld in vier blokken. Aan het eind van elk blok houdt de IB-er met de leerkracht een 
leerlingbespreking. Onderwerpen van gesprek zijn de vorderingen van de leerlingen, sociale 
ontwikkeling van de groep en zorgen omtrent individuele leerlingen. Tweemaal per jaar vormen de 
toetsgegevens van Cito meetpunten om te kijken hoe de leerlingen ervoor staan. 

LVS-gegevens 

Tweemaal per jaar wordt er met het hele team gekeken naar de uitkomsten van de Cito toetsen. Per 
vakgebied bespreekt het team opvallende trends, en worden nieuwe doelen gesteld voor de volgende 
periode. Op weg naar gepersonaliseerd leren zijn we juni 2019 begonnen de toetsen formatief in te 
zetten. Dit hebben we gedaan met het vak rekenen, maar zullen we komend jaar ook doen met 
begrijpend lezen. Dat wil zeggen dat we die toets aan het kind aanbieden, waar het naar verwachting 
75% goede antwoorden op zal geven. Uit de 25% foute antwoorden worden de persoonlijke leerdoelen 
voor de nieuwe periode geformuleerd. Dit heeft als gevolg dat we de groepsgemiddelden niet meer als 
uitgangspunt kunnen nemen om onze onderwijsdoelen te stellen en onze kwaliteit te meten. We zullen 
dus nieuwe normen moeten stellen aan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs meten. In dit seizoen 
zullen we daar mee bezig gaan. 

Professionalisering

Kwaliteit van goed onderwijs begint bij de leraar. We vinden het dan ook erg belangrijk dat onze 
leerkrachten voortdurend blijven leren. Als team volgen we verschillende bijscholingen:

• coaching rekenprogramma MATH, door Exova
• coaching en ondersteuning gepersonaliseerd leren vanuit Wij-leren
• netwerkbijeenkomsten van de IB-er, coördinatoren via de LEV-scholengroep
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met UP kinderopvang, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:45 - 12:15 12:45 - 15:05  - 

Dinsdag  - 08:45 - 12:15 12:45 - 15:05  - 

Woensdag  - 08:45 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:45 - 12:15 12:45 - 15:05  - 

Vrijdag  - 08:45 - 12:15 12:45 - 15:05  - 

Vrijdag: Op vrijdag zijn de kinderen van groep 0/1/2 vrij

Bewegingsonderwijs

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 1 t/m 8 maandag en donderdag

Op maandag en donderdag wordt er gym gegeven door onze vakleerkracht. 

De gym vindt plaats in de gymzaal van de GSR, deze bevindt zich aan de overkant van het schoolplein.

De groepen 7 en groep 1 krijgen les van de eigen leerkracht. 
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2019-2020

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 1 - leerlingen vrij 11 oktober 2019

Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019

Studiedag 2 - leerlingen vrij 27 november 2019

Kerstvakantie 23 december 2019 03 januari 2020

Studiedag 3 - leerlingen vrij 31 januari 2020

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 februari 2020

Studiedag 4 - leerlingen vrij 16 maart 2020

Meivakantie 27 april 2020 08 mei 2020

Hemelvaartsdag 21 mei 2020 22 mei 2020

Pinkstervakantie 01 juni 2020 05 juni 2020

Studiedag 5 - leerlingen vrij 03 juli 2020

Zomervakantie 18 juli 2020 30 augustus 2020

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met UP kinderopvang, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Voor de Tussenschoolse opvang worden vaste vrijwillige ouders ouders ingezet. Zij ontvangen 
hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Men kan meedraaien als overblijfkracht en wordt dan minimaal 1 x per twee weken verwacht een pauze 
toezicht te houden.

Ouders betalen een bijdrage voor het overblijven van €85,- per kind per schooljaar.

Wanneer een ouder meedraait als vaste vrijwilliger, hoeft deze bijdrage niet betaald te worden. 

Op studiedagen is er vanuit de BSO UP-kinderopvang de mogelijkheid kinderopvang af te nemen. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Administratie: Helma Bouwhuis maandag/ dinsdag deakker@levwn.nl

Groep 1: Inke Veldman maandag/dinsdag i.vonk@levwn.nl

Groep 1: Marjolein de Gelder woensdag/donderdag mar.degelder@levwn.nl

Groep 2/3: Ria Flipse maandag/dinsdag r.flipse@levwn.nl

Groep 2/3: Celine Dresschler woensdag/donderdag/vrijdag c.foekens@levwn.nl

Groep 4/5a: Mirjam Roggeveen dinsdag t/m vrijdag m.roggeveen@levwn.nl

Groep 4/5a: Celine Dresschler maandag c.foekens@levwn.nl

Groep 4/5b: Henrieke Wildeman maandag/dinsdag/woensdag h.wildeman@levwn.nl

Groep 4/5b: Marjolein v.d.Baan donderdag/vrijdag m.vdbaan@levwn.nl

Groep 6: Renske Smit maandag t/m donderdag r.smit@levwn.nl

Groep 6: Elsa Glas vrijdag e.glas@levwn.nl

Groep 7: Willem Jan Veerman maandag t/m vrijdag w.veerman@levwn.nl

Groep 8: Mirjan den Hartog maandag/donderdag m.dhartog@levwn.nl

Groep 8 & Gym: Arjan ten Heuw maandag t/m vrijdag a.theuw@levwn.nl

IB: Evelien Wietsma maandag/donderdag e.wietsma@levwn.nl

Plus/klusklas: Lieneke Jeninga woensdag t/m vrijdag l.jeninga@levwn.nl

Locatieleider: Rieneke Bos maandag t/m woensdag&vrijdag r.bos@levwn.nl

Directeur: Erik van Pijkeren dinsdag e.vpijkeren@levwn.nl

De leerkrachten zijn dagelijks na schooltijd op het plein aanwezig voor korte vragen of voor het maken 
van een afspraak. 
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