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1.

Inleiding

Samen zorgen we voor de opvoeding van kinderen. Daarbij is communicatie van groot belang. Door middel van
deze schoolgids, de jaarkalender en de digitale nieuwsbrief ‘Het Akkerfeitje’, informeren wij u over onze manier
van werken, de sfeer, onze kwaliteiten, ontwikkelingen van de school en actuele zaken. Uw betrokkenheid is
belangrijk. Een open communicatie is essentieel om een goed evenwicht te realiseren tussen opvoeding thuis en
op school.
Met deze gids geven wij u een kijkje in onze keuken. U leest over de wijze waarop wij ons onderwijs hebben
georganiseerd. We informeren u over onze doelen en onze concrete plannen voor de toekomst. Deze gids ligt
ter inzage in het directiekantoor en wordt op de website online aangeboden.
Praktische wetenswaardigheden zoals bijvoorbeeld schooltijden, vakanties en projecten vindt u op onze website
www.bsdeakker.nl achter het tabblad kalender en Akkerfeitje. Onze website geeft u algemene en actuele
informatie.
Als aanvulling op deze schoolgids verschijnt de jaarkalender op onze website. Hierin hebben we alle praktische
zaken opgenomen die voor u voor het komende schooljaar van belang zijn.
Ouders hebben soms vragen over school, maar willen de leerkrachten daarmee niet lastigvallen. Dat is jammer.
Door vragen te stellen snapt u beter hoe we als school werken. Blijf niet wachten aan de poort, maar stap over
de lage drempel en bespreek uw vragen met ons.
Als er iets speelt, is het fijn als u het deelt!
Het team van
Basisschool De Akker
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2.

De school

Naam

telefoon
e-mail
website
directeur
e-mail
intern begeleider
coördinator OB
coördinator BB

Basisschool De Akker
Akkerlaan 40 - 42
6533 BL Nijmegen
024 - 3551104
info@bsdeakker.nl

www.bsdeakker.nl
Heleen Tonn
directie@bsdeakker.nl

Madelon Bonnes-Teelen
Karen Frentz (groep: 1 t/m 4)
Karin de Waal (groep: 5 t/m 8)

2.1. Het schoolgebouw
Basisschool De Akker ligt aan de Akkerlaan in de wijk St. Anna/ Hatertse Hei. De wijk wordt begrensd door drie
verkeersaders: St. Annastraat–Hatertseweg–Grootstalselaan. Binnen deze geografische driehoek woont het
merendeel van de leerlingen die onze buurtschool bezoeken. Het gebouw uit 1932 telt zeventien klaslokalen,
een speelzaal, een directiekamer, een aula, een ruimte voor de interne begeleiding en een voor externe
hulpverlening. De gymzaal aan de Heidebloemstraat ligt op een kwartier lopen van de school.
Aan het Akkerpad, grenzend aan de achterkant van de basisschool, heeft het KION (Kinderopvang Nijmegen)
haar onderkomen:
‘Kleuterland’
peuterspeelzaal
‘Makker’
BSO, Buitenschoolse Opvang1

2.2. Leerlingen en leerkrachten
De Akker telt gemiddeld vierhonderd leerlingen. Zij worden verdeeld over zestien groepen. In schooljaar 20192020 hebben we vier gecombineerde kleutergroepen (1/2) en 12 parallelle enkelvoudige hogere groepen (3
t/m 8).
Landelijke prognoses geven aan, dat het aantal leerlingen niet groter wordt en zelfs iets terugloopt, de
gemeentelijke prognose ligt in dezelfde lijn. Verandering in leerlingaantallen en aangekondigde bezuinigingen
hebben consequenties voor de formatie van leerkrachten. De Akker ziet het komende jaar het leerlingenbestand
stabiel blijven/licht stijgen.
Het team bestaat uit 1 directeur, 26 leerkrachten, 1 intern begeleider, 2 onderwijsassistenten, 1 vakleerkracht
muziek, 1 ict-coördinator, 1 conciërge en 1 administratief medewerker. Twee leerkrachten hebben naast hun
lesgevende taak eveneens een functie als bouwcoördinator.

1

Er zijn ook andere BSO-voorzieningen en peuterspeelzalen in de omgeving van onze school (zie hoofdstuk 6.20)
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2.3. Ouders
Een goed contact tussen de leerkrachten en de ouders vinden wij belangrijk. In het begin van het schooljaar zijn
er informatieavonden, waarin de leerkrachten en de oudervereniging u iets vertellen over het programma voor
het komende schooljaar. Naast algemene informatie en informatie over nieuwe ontwikkelingen, is er op deze
avond uitgebreid gelegenheid om in de klas kennis te maken met de nieuwe leerkrachten. Zij vertellen u over
onze werkwijze en brengen u op de hoogte van de activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden.
Verdeeld over het jaar verwachten wij u op de ‘open inloopdagen’, waar u een kijkje kunt nemen naar het werk
van de kinderen. Gedurende deze inloopmogelijkheid vertelt uw kind u, aan de hand van gemaakt werk, over
zijn of haar bezigheden in de groep. Voor nieuwe ouders zijn er jaarlijks een aantal kijkochtenden om een beeld
te krijgen hoe wij op school werken. De data van deze kijkochtenden worden op de website vermeld. Ook kunt
u zich via de website aanmelden voor deze kijkochtenden.
2.4. Samenwerking
We zijn buitengewoon trots op de goede samenwerking tussen u en de school. We kunnen rekenen op de hulp
van veel actieve vrijwilligers voor het bijstaan van de leerkrachten in hun klassentaak. Zo kennen we biebouders,
contactouders, rijouders, schoonmaakouders, schoolversierouders, luizenouders en cultuurouders. Dankzij die
hulp en inzet kunnen wij de kinderen meer bieden. U kunt als ouder ook participeren in de
medezeggenschapsraad en de oudervereniging.
U laat door uw betrokkenheid zien dat we één gemeenschap vormen. Het is goed als u uw kind dagelijks vraagt
wat hij/zij beleefd heeft op school; dat u vraagt naar bijzonderheden; of ze informatie hebben meegekregen of
huiswerk. Wellicht helpt u bij het huiswerk maken en leest u dagelijks met uw kind in boeken, of kijkt u samen
naar educatieve jeugdprogramma’s op TV of computer. U laat daarmee merken dat u school belangrijk vindt. Uw
kind ervaart die betrokkenheid als een goede samenhang.
Er kunnen gebeurtenissen in uw gezin spelen die voor ons als school belangrijk zijn om te weten. Te denken valt
aan ziekte, overlijden of een scheiding. Wij vragen u ons hiervan op de hoogte te stellen, zodat de leerkrachten
hierop kunnen anticiperen. Tijdens het gehele schooljaar staan wij open voor uw vragen. Dit kunt u het beste na
schooltijd doen. Als er voor dat gesprek meer tijd nodig is, maakt u een afspraak met de leerkracht.
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3.

Richting en uitgangspunten
3.1. Missie

Onze leerlingen komen voornamelijk uit de wijk. Wij bieden onderwijs in een jaarklassensysteem en werken
samen met meerdere partners zoals de peuterspeelzaal en kinderopvang.
Wij willen een goede school zijn en blijven. Ons primaire doel is de kinderen goed voor te bereiden op hun
toekomst binnen een steeds veranderende samenleving. Goede resultaten gecombineerd met plezier in leren
en aandacht voor verschillen vinden we belangrijk. We streven ernaar een school te zijn waarbinnen elk kind
zich kan ontwikkelen met zoveel cognitieve, relationele, creatieve en culturele bagage als zijn/haar
mogelijkheden dat toelaten.
Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke pijlers van ons onderwijs. We creëren een levendige werksfeer waarin
kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Leerkrachten tonen respect en waardering voor hun
leerlingen en vragen dit omgekeerd ook van hen en in omgang met elkaar. We tonen aandacht door te luisteren
en te (onder)steunen. We kiezen daarom voor een positieve, eerlijke benadering met duidelijke afspraken en
hechten belang aan orde en regelmaat.
Op onze school handelen we vanuit een eigentijdse, katholieke geloofsovertuiging met een open, respectvolle
houding ten opzichte van andere religies en culturen. Wij benaderen kinderen, ouders en teamleden op wat ze
doen, niet op wat ze zijn.
3.2. De pijlers van onze visie
Samen
Samen komen we verder.
Kinderen, ouders en school hebben elkaar nodig voor een goede basis. In onze maatschappij leren kinderen,
school en ouders van en met elkaar. Wij vinden het belangrijk om samen te werken, te leren, te spelen, te vieren,
te delen, te begrijpen en te ontdekken. We vormen samen een driehoek en tonen begrip en respect voor elkaar.
Veilig
Ik mag hier zijn wie ik ben, met oog voor een ander.
Samen leren begint bij veiligheid en wederzijds vertrouwen. We laten iedereen in zijn waarde. Iedereen voelt
zich prettig in een veilige omgeving. Wij vinden het belangrijk om een klimaat te scheppen waarin iedereen
zichzelf kan zijn. Wij hebben aandacht voor een open sfeer, fysieke veiligheid, en oog voor de wereld om ons
heen. Wij gaan uit van een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid tussen school, ouders en andere
betrokkenen in de opvoeding van de kinderen.
Ontwikkeling
Ik wil graag verder komen.
Wij staan voor ontwikkeling van kind en school waarbinnen ieder zich kan ontwikkelen op sociaal, cognitief,
emotioneel en creatief vlak. De wereld is in beweging. Wij bieden een omgeving waarin kinderen uitgedaagd
worden zich zo goed en breed mogelijk te ontwikkelen. Wij creëren een klimaat waarin iedereen zich in eigen
tempo kan ontplooien.
Adaptief
Ik weet wat ik kan en waar ik nog aan moet werken.
Wij stemmen ons handelen af op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van kinderen door handelingsgericht
te werken vanuit een gepland aanbod. Ieder mens heeft behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Wij
vinden het belangrijk om oog te hebben voor verschillen, talenten en kwaliteiten.
3.3. Visie
Wij onderscheiden ons door het handelen vanuit een heldere visie op onderwijs. Handelingsgericht werken zien
wij als de basis van dat onderwijs. Voor ons betekent dat, dat we de leer- en onderwijsbehoeften van de kinderen
centraal stellen in ons dagelijks handelen. We stemmen hierbij goed af met het kind en de ouders. We hebben
aandacht voor het ontwikkelingsproces van elk kind en bieden zorg op maat waarbij we doelgericht, systematisch
en transparant werken. We hebben hoge verwachtingen van onszelf en onze kinderen. We investeren dagelijks
in hun cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Een goede balans hiertussen vinden wij
belangrijk. Op De Akker heerst een prettig leer- en werkklimaat. We bieden structuur en een open communicatie
met kinderen en ouders. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen graag naar school gaan. Ze worden in een
veilige omgeving uitgedaagd om de beste resultaten te bereiken en tot het nemen van initiatieven. Zo
6

ontwikkelen zij nieuwsgierigheid en beleven zij plezier aan het verzamelen van kennis en vaardigheden, in een
open houding naar hun omgeving. Onze kinderen voelen zich bewust verantwoordelijk voor hun eigen leerproces
en werken samen vanuit zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Ze durven en zijn in staat om eigen keuzes te maken.
Goed onderwijs begint met goed vakmanschap. Ons team is deskundig, heeft verschillende expertise in huis en
werkt professioneel. We leren van en met elkaar. Alle teamleden van De Akker zijn gericht op ontwikkeling. We
investeren voortdurend in ons eigen vakmanschap.
We stellen doelen die we met regelmaat evalueren. We kijken voortdurend vooruit en werken cyclisch en
planmatig. Hierover communiceren we structureel met ouders en partners. Openheid, transparantie en
laagdrempeligheid zijn hierbij onze uitgangspunten.
3.4. Identiteit
De identiteit van De Akker is herkenbaar in ons onderwijs; in de keuzes die we maken en hoe wij als team omgaan
met de verscheidenheid aan kinderen en ouders. Een positieve sfeer en een herkenbare schoolcultuur zijn
belangrijke elementen voor de identiteit van onze school. We hechten aan een goed pedagogisch klimaat waarin
wederzijds respect, onze normen en waarden een belangrijke plaats innemen.
3.5. Religieuze tradities
De Akker is een katholieke basisschool waar iedereen van harte welkom is. De populatie van de school bestaat
uit kinderen van verschillende levensbeschouwelijke richtingen. We willen recht doen aan de diversiteit van
religieuze opvattingen. Wij denken en werken vanuit normen en waarden die voortkomen uit christelijke
tradities en geven aandacht aan andere levensbeschouwelijke opvattingen. We vinden het belangrijk, dat in onze
veelkleurige samenleving begrip en tolerantie worden getoond. Door zelf het goede voorbeeld te geven,
proberen wij hieraan bij te dragen. Tijdens de eerste drie weken van het schooljaar worden de schoolregels
besproken en vertaald naar het gedrag van de leerlingen in de school en in de groep (Vreedzame School). Wij
besteden projectmatig aandacht aan christelijke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen en we putten onze lessen
uit levensbeschouwelijke bronnen: ‘Vieren kun je leren’, ‘Wat geloof jij?’ of online bronnen.
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4.

Kwaliteit voor onderwijs en zorg
4.1. Inleiding

We richten voortdurend onze zorg op de kwaliteit en invulling van ons onderwijs. Wat goed werkt behouden we.
Tegelijkertijd houden we trends en ontwikkelingen binnen de school en de omgeving in de gaten. Past een
nieuwe weg bij onze missie/visie? Het schoolplan 2015-2019 en de jaarplannen en evaluaties beschrijven de
inhoudelijke ontwikkeling die wij voor ogen hebben.
Ontwikkelingen die onderwijs breed en dus ook op De Akker ingezet zijn, zijn ‘opbrengstgericht’ en
‘handelingsgericht’ werken. Opbrengstgericht werken betekent dat wij de leeropbrengsten analyseren en ons
handelen daarop bijstellen. Toetsresultaten in relatie tot leerkrachtgedrag spelen daarin een rol, maar ook de
dagelijkse praktijk van observeren en beoordelen. De Cito-toetsen als waardering van de leerling prestaties
nemen we mee in de cyclus en de afstemming voor het onderwijs. In handelingsgericht werken denken de
leerkrachten in onderwijsbehoeften van de kinderen. Een preventieve manier om kansen van leerlingen in
doelen om te zetten. Hierdoor sluiten wij aan bij de positieve kwaliteiten en stimulerende factoren van de
kinderen.
We doen ons uiterste best om onderwijs van goede kwaliteit aan te bieden, door aandacht te besteden aan een
realistisch jaarplan en een gedegen meerjarenplanning, door interne en externe expertises, door regelmatige
evaluaties en gesprekken met ouders. We denken daarbij niet alleen aan het borgen van prestatie/kwaliteit. Ook
werkomstandigheden, communicatielijnen en sfeer op school vormen samen voorwaarden voor het behoud van
kwaliteit.
4.2. Adaptief onderwijs
Relatie, autonomie en competentie. In het kader van adaptief onderwijs sluiten we onze lessen aan bij drie
basisbehoeften:
Relatie: We willen het kind het gevoel geven dat anderen op hem gesteld zijn;
Autonomie: We willen het kind het gevoel geven dat het zelfstandig is;
Competentie: We willen het kind het gevoel geven dat het iets kan.
Dan pas zal het gemotiveerd willen werken aan de eigen ontwikkeling en krijgt het bevestiging in zijn gevoel van
eigenwaarde.
We streven naar ‘maatwerk’ en daarmee passend onderwijs. Voor iedere leerling willen we de juiste begeleiding
bieden. Dat vereist regelmatige controle en het voorhanden hebben van voldoende middelen en materialen. Ons
onderwijskundig model ‘Aanpak 1/2/3’ sluit aan bij de genoemde verschillen die er tussen kinderen bestaan. We
starten met een instructiemoment voor de hele groep en geven verlengde instructie aan een kleinere groep.
Nadat deze kinderen zelfstandig hun taak verwerken, volgt de individuele begeleiding. Wordt een leerling in zijn
ontwikkeling belemmerd dan bieden we extra zorg. De lesopzet volgt voor de basisvakken het activerende
directe instructie-model (ADI),. De les begint met een terugblik op de vorige les en het ophalen van voorkennis.
Dan pas wordt nieuwe lesstof aangeboden, vervolgens wordt samen geoefend en dan gaan de kinderen
zelfstandig met de lesstof aan de slag. Tenslotte wordt er afgesloten met een evaluatie van de les.
4.3. Zelfstandig werken
Groep 3: In groep 3 werken we tijdens het zelfstandig werken met een planbord. Daarop hangen alle namen
van de kinderen. We werken met basistaken, keuzetaken en extra (basis)taken.
De kinderen werken met magneten:
 Ik ben eraan begonnen: magneet in de kleur van de dag.
 Ik heb de opdracht klaar: zwarte magneet.
 Plaatje van de juf: ik heb hulp nodig/ik begrijp iets niet.
Tot de herfstvakantie zullen de taken nog voornamelijk gericht zijn op ‘zelfstandig spelen’ denk bijv. aan
kralenplank, puzzel, maar ook oefeningen met de lesstof op de computer, voor bijvoorbeeld lezen of rekenen.
Na de herfstvakantie zullen de basistaken aansluiten bij rekenen, lezen/spelling en schrijven.
De extra (basis)taken zijn niet standaard voor alle kinderen. Dit zijn taken voor kinderen die meer aankunnen
en die verrijkend/remediërend zijn. Wij gebruiken hiervoor bijvoorbeeld Rekentijgers of extra oefenmateriaal.
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Groep 4-8: Standaard bestaat de weektaak uit de volgende onderdelen (voor alle groep 4-8 leerlingen):
verwerkingsles rekenen, verwerkingsles schrijven (voor groep 5-8), een spelling- en/of taalopdracht. Alle
leerlingen van de groepen 6-7-8 hebben een chromebook tot hun beschikking voor het zelfstandig verwerken
van de lesstof en voor het automatiseren.
4.4. De zorg voor leerlingen
De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. We volgen daarom de ontwikkeling van alle leerlingen op de voet.
De meeste leerlingen doorlopen zonder problemen het normale schoolprogramma. Sommigen kunnen het
gebruikelijke aanbod niet bijhouden. Daarvoor zijn verschillende aanwijsbare oorzaken. Een leerling kan
beperkte capaciteiten hebben, waardoor hij de lesstof niet goed kan volgen. Intellectuele, emotionele, sociale of
lichamelijke beperkingen kunnen daaraan ten grondslag liggen. Kan een leerling meer aan dan het reguliere
curriculum, dan krijgt hij extra uitdaging in de vorm van verrijkingsmateriaal en doen we een groter beroep op
zelfstandig werken.
De ontwikkeling van uw kind wordt regelmatig geobserveerd en getoetst. We kijken naar de sociaal-emotionele
ontwikkeling, de lichamelijke en creatieve ontwikkeling, de werkhouding, leervorderingen en prestaties. In het
zorgplan van De Akker kunt u nauwgezet lezen hoe het zorgtraject op onze school plaatsvindt. Het zorgplan vindt
u op onze website.
4.5. Schoolgezondheidsdienst GGD
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van
leerlingen tijdens de schoolperiode. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten
doen dit samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten en ouders op het gebied van
ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.
Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5, de logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en
taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is verder onderzoek
door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.
Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar, alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar
krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de
kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas. Zij start met
een algemeen gesprekje, meet en weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11jarigen is er alleen een gehooronderzoek als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt
ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan.
Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail hen op het moment dat de
uitnodiging is ontvangen. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht
nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan hen door.
Mijn Kinddossier, de JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal.
In Mijn Kinddossier:
- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind;
- kunnen ouders afspraken bekijken;
- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;
- kunnen ouders online een vragenlijst invullen.
Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD. Kijk voor meer informatie op
www.ggdgelderlandzuid.nl/mijnkinddossier.
Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar, in het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee
prikken (DTP en BMR). Meisjes ontvangen een uitnodiging voor een prik tegen baarmoederhalskanker (HPV) in
het jaar dat zij 13 worden. Nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.
Samenwerking , soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil
bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.
Contact en bereikbaarheid, is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies,
een afspraak of meer informatie? Neem dan contact op. De afdeling JGZ is bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
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4.6. Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Op De Akker volgen we de
ontwikkelingen ten aanzien van het Passend Onderwijs. We doen dat door ons te scholen in alle aspecten van
het handelingsgericht werken, zodat wij aan de kinderen onderwijs kunnen bieden dat is afgestemd op hun
onderwijsbehoeften. In ons schoolondersteuningsprofiel geven we aan welke expertise we in huis hebben, welke
zorg we kunnen bieden voor kinderen met een specifieke hulpvraag en ook wat onze grenzen aan die zorg zijn.
Met betrekking tot het school-ondersteuningsprofiel en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van passend
onderwijs, volgen wij nauwgezet de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband ‘Stromenland’.
4.7. Leerlingvolgsysteem
We brengen de ontwikkeling van een leerling in kaart door gebruik te maken van observaties van de
groepsleerkracht, de verschillende methode- onafhankelijke toetsen uit het leerlingvolgsysteem (de Midden en
Eind toetsen voor elke groep van CITO), SCOL (sociaal emotionele ontwikkeling), toetsen uit de diverse methodes
en observatielijsten van KIJK!. De uitslagen van de methodegebonden toetsen en alle LVS-toetsen worden via de
computer geregistreerd door de leerkracht. Met behulp van de uitkomsten worden analyses van individuele
resultaten en van groepsresultaten gemaakt. Naar aanleiding van deze analyses schrijven de leerkrachten
individuele plannen en/of groepsoverzichten en voeren zij deze uit binnen een periode van ongeveer drie
maanden. Bij een volgende toetsafname bepaalt de groepsleerkracht welk effect de actie heeft gehad, in overleg
met de interne begeleider. Vervolgens begint de nieuwe cyclus van signaleren, analyseren en handelen.
4.8. Individuele hulp
Een gedeelte van de kinderen ontvangt voor één of meerdere vakken individuele instructie en krijgen individuele
programma’s aangereikt. In de meeste gevallen betreft dit een tijdelijk programma om een achterstand in te
halen.
4.9. Jaargroepverlenging
Kinderen die nog niet voldoen aan de criteria voor de volgende jaargroep kunnen in het uiterste geval een jaar
langer in een betreffende jaargroep blijven. De school heeft een vastgesteld doublurebeleid, dit is op te vragen
bij de IB-er.
4.10. Jaargroep versnelling
Kinderen met een cognitieve- en sociaal-emotionele voorsprong kunnen in het uiterste geval overstappen naar
de volgende jaargroep. De school heeft een vastgesteld plusbeleid, dit is op te vragen bij de IB-er.
4.11. Leerlingen met een ondersteuningsbudget
Dit zijn kinderen die met een extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband ‘Stromenland’ op de
basisschool worden begeleid. Het zijn kinderen die voorheen naar een school voor speciaal (basis)onderwijs
werden verwezen. Het komt vaker voor dat ouders kiezen voor een reguliere school. De reguliere school ontvangt
van het zorgplatform een klein ondersteuningsbudget en adviezen van een ambulante begeleider. Mocht de
steun ontoereikend blijken, gaan we met ouders kijken op welke manier het onderwijs zo goed mogelijk kan
aansluiten bij hetgeen de leerling nodig heeft. Dit kan ook betekenen dat een leerling verwezen wordt naar een
andere onderwijsvorm.
4.12. Voortgezet Onderwijs
De Akker is niet alleen op zoek naar prestaties en leerresultaten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van het
kind en het creatieve aspect spelen ook een belangrijke rol.
Onze school staat open voor alle leerlingen. Wij willen ze allemaal een geborgen plek geven en hun leerprestaties
optimaliseren. Het leervermogen in combinatie met je goed voelen, bepaalt voor een groot deel de
leerresultaten. Het is voor ons ook een zorg om voor uw kind een goede aansluiting te vinden bij het voortgezet
onderwijs.
Bij de Eindtoets voor groep 8 scoort onze school boven het landelijke gemiddelde en de meeste van onze oudleerlingen voelen zich goed en presteren in het voortgezet onderwijs zoals we van hen verwachten.
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5.

Opbrengsten
5.1. Tussenresultaten

In januari en juni meten we de opbrengsten van het onderwijs met behulp van de toetsen uit het landelijke
leerlingvolgsysteem (CITO-LOVS). De uitslagen van de groep worden vergeleken met het landelijk gemiddelde
van alle scholen die meedoen aan deze landelijke toetsen. Daarnaast kijken we bij de uitslagen naar de groepsen individuele opbrengsten.
De school en groepsopbrengsten worden gebruikt om het onderwijs op school en in de klas te monitoren. Op
leerling niveau worden deze opbrengsten gebruikt om het onderwijs beter af te kunnen stemmen op de
individuele leerling.
Jaarlijks maken we een zelfevaluatie van de tussenopbrengsten en bespreken we deze opbrengsten en de trends
met het team en het bestuur. Het niveau van ons lees- en rekenonderwijs is school breed op niveau.
5.2. Eindresultaten
De Akker maakt gebruik van de Centrale Eindtoets van CITO om de eindopbrengsten van groep 8 in beeld te
brengen. Hierbij krijgt elke leerling een standaardscore tussen 501 en 550. De inspectie maakt voor alle scholen
gebruik van de ongecorrigeerde schoolscore. De onder- en bovengrens zijn afhankelijk van het percentage
gewogen leerlingen op de hele school en zijn identiek aan de grenzen die de afgelopen jaren bij de Eindtoets
basisonderwijs zijn gebruikt.
De uitslag van de eindtoets groep 8 voor 2019 ligt met een score van 537,8 boven het landelijk gemiddelde.
In onderstaande tabel vindt u de scores van de afgelopen 5 jaren.

2015

534,2

Norm
Ondergrens
534,9

2016

535,3

534,9

534,5

2017

536,4

535,1

535,1

2018

535,6

535,1

534,9

2019

537,8

535,1

535,7

Schoolscore

Landelijke
Gemiddelde
534,8

5.3. Uitstroom groep 8
De afgelopen jaren zijn de leerlingen uitgestroomd naar diverse niveaus voortgezet onderwijs.

vwo
havo-vwo
havo
vmbo-tl/havo
vmbo-tl
< vmbo tl
geen specifiek advies
totaal

2012
16
5
4
5
15
10

2013
10
9
11
8
3
3

2014
8
9
2
11
4
8

2015
10
5
7
8
3
19

2016
14
9
6
3
6
15

2017
13
4
14
4
9
8

2018
10
5
5
4
7
4

2019
15
7
12
7
2
8
1

55

44

37

52

53

52

35

52
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5.4. Het rapport
De resultaten van de schoolvakken en de sociaal emotionele ontwikkeling worden voornamelijk digitaal
verzameld op school en vastgelegd in webbased computerprogramma’s van CITO, methodesoftware en
ParnasSys. Deze gegevens komen 2 keer per jaar in een fysiek rapport voor groep 2 t/m 8. Leerlingen van groep
1 ontvangen nog geen rapport.
We kennen twee voortgangsgesprekken:
1. Het startgesprek in september waarin we met u en uw kind in gesprek gaan over verwachtingen en
behoeften van het komende schooljaar.
2. Het tweede voortgangsgesprek in februari/maart, waarin het voornamelijk gaat over de resultaten uit het
rapport in combinatie met de meegeleverde CITO-vorderingen.
Aan het einde van het schooljaar is er geen gesprek. In specifieke situaties kan op verzoek van de leerkracht en/of
de ouders een gesprek gepland worden. In groep 7 vindt wel een eindgesprek plaats. Daarin worden ook de
preadviezen gegeven voor het voortgezet onderwijs.
Voor enkele groepen is de inhoud van het gesprek of de periode waarin het plaatsvindt afwijkend:
 groep 7 heeft in juni/juli preadviesgesprekken voor alle leerlingen;
 groep 8 heeft in januari/februari adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs. Bij dit schooladvies
is uw kind ook aanwezig.
De procedure schooladvies is vastgesteld en op onze website terug te vinden.
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6.

De organisatie
6.1. De organisatie van de school

Met een gemiddelde van ruim 400 leerlingen zijn wij een grote basisschool. Wij kiezen er bewust voor om de
leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in te delen volgens het principe van jaargroepen, dat wil zeggen dat kinderen
van eenzelfde leeftijd bij elkaar zitten. Een uitzondering hierop vormen de groepen 1 en 2.
6.2. Combineren
Het handhaven van jaargroepen staat onder druk. Het aantal kinderen in Nijmegen loopt terug. Het is soms
noodzakelijk kinderen samen te voegen in heterogene groepen. We streven ernaar de groepen 3 tot en met 8
uit twee parallelgroepen te laten bestaan. Vanwege bezuinigingen en leerlingaantallen moeten we soms andere
keuzes maken.
Verdeling is een verantwoordelijkheid van de school. Samen met het team en de MR kijken we hoe we kinderen
het beste kunnen plaatsen. De betrokken leerkrachten verdelen de leerlingen aan de hand van een aantal
criteria. Persoonlijke wensen van ouders kunnen we hierin niet altijd honoreren. Ouders worden via het bulletin
‘Het Akkerfeitje’ en/of via een ouderbrief geïnformeerd over de groepsverdeling en herverdeling van kinderen.
In de meeste groepen hebben de leerlingen te maken met twee leerkrachten. De kinderen profiteren van de
gezamenlijke visie en de individuele vaardigheden van de leerkrachten.
6.3. Groepsgrootte
De groepsgrootte van de klassen ligt rond de 30 kinderen. Het aantal nieuwe kleuters stijgt in de loop van het
jaar door de instroom van nieuwe kinderen. In de groepen 1-2 zitten kleuters van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar. Zij
blijven in principe in dezelfde groep tot zij naar groep 3 gaan.
6.4. In- en uitstroom van leerlingen
We gunnen ieder kind een goede start op een school die tegemoetkomt aan de onderwijs- en
begeleidingsbehoeften van het kind. Daarvoor is het belangrijk dat wij als De Akker een goed beeld krijgen van
uw kind. Zicht op de talenten en de ondersteuningsbehoeften helpen ons het onderwijsaanbod zo goed mogelijk
af te stemmen op ieder kind. Vanuit dit standpunt is ons aannamebeleid geformuleerd. Het in- en
uitstroombeleid is op onze site terug te vinden.
6.5. Doorstroombeleid van groep 2 naar groep 3
Elk jaar wordt door de onderbouw-coördinator en de intern begeleider samen met de leerkrachten van de
groepen 2 naar de juiste verdeling gekeken voor de doorstroom naar groep 3. Uitgangspunt bij doorstroom is
dat kinderen van 2 groepen worden samengevoegd tot een nieuwe groep 3. Voor de uiteindelijke verdeling
hanteren wij de volgende criteria: grootte van de groep, verdeling jongens en meisjes, eventuele zorgzwaarte
van leerlingen en broertjes en zusjes. Op deze manier verdelen we elk jaar op maat. Bij tweelingen wordt
vanuit het gesprek met ouders gekeken wat wenselijk en passend is. Hierover gaan we met u in gesprek.
6.6. Alle leerlingen gelijke kansen.
Met Schoolwijzer Nijmegen willen de basisscholen en de gemeente Nijmegen ervoor zorgen dat elk kind een
gelijke kans maakt op een plaats op de basisschool die zijn of haar ouders kiezen. Voor het toewijzen hanteert
Schoolwijzer een transparant verdeelsysteem met voorrangsregels.
Als het kind 2 jaar en 9 maanden is, kunnen de ouders hun kind aanmelden bij Schoolwijzer. Als het kind is
toegewezen aan de Akker ontvangen de ouders een inschrijfformulier. Ouders ontvangen na aanname een
uitnodiging voor een intakegesprek bij de groepsleerkracht. Zij gebruiken hierbij het ‘Alle Kinderen In Beeld’boekje, een vragenlijst over uw kind. Voor het aannemen van zij-instromers vindt eerst een gesprek met ouders
en de vorige school plaats.
Tijdens het intakegesprek zullen met u vier kijkochtenden voor uw kind worden afgesproken. Zo krijgt uw kind
alvast een beeld van onze school en kan het kennismaken met zijn of haar klasgenootjes. Kinderen die direct na
de zomervakantie starten, oefenen niet vooraf in de groep. Zij zijn welkom op het doorschuifuurtje op de
woensdag voor de zomervakantie.
Voor de uitgebreide procedure rondom de aanname van een leerling of een zij-instromer, verwijzen wij u naar
het schoolondersteuningsplan op onze website
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6.7. Onderwijsplicht
De Wet op het primair onderwijs (WPO) geeft aan dat een kind naar de basisschool mag wanneer het vier jaar
wordt. (WPO, art. 39, lid 1). Op de eerste dag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden, gaat de leerplicht
in. Als het kind vier jaar is en ingeschreven op de school heeft het schoolbestuur een onderwijsplicht voor goed
onderwijs en de bekostiging hiervan. Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is, mag het al een paar dagen op de
basisschool komen wennen (WPO, art. 39, lid 3). Dat kan bij ons maximaal 4 dagdelen. Het schoolbestuur heeft
voor deze kinderen geen onderwijsplicht.
6.8. Gronden voor vrijstelling
Bij het aanmelden van uw kind heeft de directie u van alles verteld over het onderwijs dat op school gegeven
wordt. Soms, bij hoge uitzondering, kunnen ouders de school vragen of het mogelijk is hun kind niet aan een
bepaalde onderwijsactiviteit te laten deelnemen. De school beslist dit niet zelf, dat doet het schoolbestuur.
De directie van de school zal daarom het verzoek van de ouders aan het schoolbestuur doorgeven. De directie
geeft het bestuur ook een advies over de aanvraag. Dit advies is van tevoren met de ouders doorgesproken. De
directie geeft ook aan, wat naar de mening van de directie een zinvolle vervangende onderwijsactiviteit voor de
leerling is, als het bestuur toestemming geeft.
Het bestuur zal u meestal schriftelijk laten weten of een verzoek ingewilligd wordt en op welke gronden het
bestuur dit besluit genomen heeft.
6.9. Onderwijstijd
De leerlingen van groep 1 tot en met 7 ontvangen 940 lesuren per jaar. Op basis van de onderwijstijd in het
verleden krijgt groep 8 dit schooljaar 980,5 lesuren per. Met deze ingeplande onderwijstijd voldoen we aan de
normen voor de wettelijke onderwijstijden gedurende het schooljaar en de gehele schoolloopbaan. De lestijden,
studiedagen en vakanties zijn opgenomen in de jaarkalender die u begin van het schooljaar ontvangt. Onze
schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.15 uur (5 gelijke dagen). Daarbinnen is sprake van 45 minuten lunchpauze
(eten en spelen). In de ochtend is er ook nog een kwartier buitenspeeltijd voor de groepen 3-8. De groepen 1 en
2 hebben in de ochtend en middag minimaal 45 minuten buitenspeeltijd.
6.10. Vervanging
De meeste leerkrachten werken parttime. Dat betekent dat voor één groep meerdere personen aangesteld zijn.
Ons streven is dat niet meer dan twee leraren in een groep werkzaam zijn. Bij ziekte of buitengewoon verlof
wordt gezocht naar vervanging. Deze vervangingen worden centraal in Nijmegen geregeld door de
vervangingspool Ippon-personeelsdiensten. Is er geen vervanger beschikbaar, dan wordt een school specifieke
procedure gevolgd, waarbij de kinderen van de betreffende groep, over andere groepen verdeeld worden. In
uitzonderlijke gevallen kan een groep naar huis worden gestuurd. Vanzelfsprekend wordt u daarover
geïnformeerd.
6.11. Stagiaires
Wij vinden het verrijkend om aankomende leerkrachten te helpen in hun opleiding. Hun inbreng geeft regelmatig
nieuwe ideeën en maakt ons ook bewuster van ons dagelijks handelen. Elk jaar bieden wij in de midden- en
bovenbouw plaats aan een aantal stagiaires van de Pedagogische Academie Basisonderwijs (PABO) Groenewoud.
Wij begeleiden in de groepen 1-4 ook ROC-stagiaires. Zij worden opgeleid tot klassen- of onderwijsassistenten.
De verantwoordelijkheid voor de door stagiaires gegeven lessen blijft bij de groepsleerkracht.
6.12. Het Akkerfeitje
Om u zo actueel mogelijk op de hoogte te houden van de gebeurtenissen op school, wordt ongeveer een keer
per maand een nieuwsbrief uitgebracht: het ‘Akkerfeitje’. U vindt dit bulletin op onze website www.bsdeakker.nl.
Behalve de mededelingen van de directie, het team, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad, vindt u
er ook een uitgebreide activiteitenagenda. Ook ouders kunnen een mededeling of een verzoek in het ‘Akkerfeitje’
plaatsen. Wanneer er informatie is die niet in het Akkerfeitje hoort of daarop niet kan wachten, krijgen de
kinderen de informatie via centrale mail mee naar huis. Mocht u geen internet hebben, dan kunt u een papieren
versie op school afhalen.
6.13. De Oudervereniging
Op een basisschool is de samenwerking tussen enerzijds de school (directie en team) en anderzijds de
ouders/verzorgers van de leerlingen van groot belang. Dagelijks hebben we met elkaar te maken en beiden
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streven we ook naar één doel, namelijk ervoor te zorgen dat de kinderen op een goede en prettige manier de
basisschooltijd doorlopen.
De oudervereniging van onze school heeft zich georganiseerd in een aantal commissies en een overkoepelend
bestuur van zes personen. Naast de voorzitter en de leden van dit bestuur is de directeur en een MR-lid bij elke
vergadering aanwezig.
Voor het organiseren van activiteiten is de inzet van ouders nodig. Dat kan door deel te nemen aan een
commissie en dus bij te dragen aan de organisatie. Of door u aan te melden voor de hand- en spandienst om op
oproep mee te helpen met de uitvoering.
Aan het begin van het schooljaar wordt u daar, tijdens de opening van de informatieavonden, over geïnformeerd.
U kunt ook altijd uw hulp aanbieden door een e-mail te sturen naar: oudervereniging@bsdeakker.nl.
Op dit moment zijn de volgende commissies actief:
Activiteitencommissie
De commissie Activiteiten heeft als taak het verzorgen en aankleden van de feestdagen, en het organiseren van
ontspannende gebeurtenissen door het lopende schooljaar heen in samenwerking met de teamleden van de
Akker. Denk hierbij aan de Akkermarkt, Sinterklaas, Kerst, schoolfoto’s etc.
Milieucommissie
Deze commissie organiseert activiteiten op het gebied van natuur en milieu, zoals bezoek aan het Museonder,
struinen langs de Waal. Hiermee willen we het bewustzijn van de leerlingen en ouders voor hun omgeving
stimuleren.
Kunst- en Cultuurcommissie
De Kunst-en Cultuurweek is door deze commissie geïnitieerd. Ouders die workshops geven maken dat kinderen
in aanraking komen met allerlei vormen van expressie.
Sport-en spelcommissie
De sport- en spelcommissie stimuleert op een plezierige manier sportieve activiteiten. Zij zorgen voor de
aankleding en invulling van de sportdagen, de avondvierdaagse en niet te vergeten het schoolreisje.
Luizencommissie
Iedere woensdag na een vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op luizen, en indien nacontroles nodig
zijn. Hiervoor hebben we een heel aantal enthousiaste moeders en vaders.
Verkeerscommissie
Deze commissie houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom school en de inrichting van het schoolplein.
Groene Schoolplein commissie
Leerkrachten en ouders gaan een plan uitwerken om een aantrekkelijker en groener schoolplein te realiseren.
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6.14. De ouderbijdrage
Het grote aanbod van activiteiten brengt samen met een collectieve ongevallenverzekering de nodige kosten
met zich mee. Hiervoor is een ouderbijdrage nodig. Deze vrijwillige bijdrage wordt volledig door de ouders uit de
oudervereniging beheerd. De oudervereniging doet jaarlijks verslag van uitgaven en inkomsten tijdens de
algemene ledenvergadering. Het verslag hiervan vindt u terug in het Akkerfeitje op de website van de school
(www.bsdeakker.nl). De hoogte van de ouderbijdrage wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld,
afgelopen jaar bedroeg deze € 40 per kind. Na de algemene ledenvergadering ontvangt u een bericht waarbij u
verzocht wordt deze ouderbijdrage te betalen.
Als u denkt in aanmerking te komen voor compensatie op de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met
school. Voor de kinderen in groep 8 wordt aanvullend een bijdrage gevraagd voor het kamp. De ouderbijdrage
kan dan mogelijk via Stichting Leergeld toch verstrekt worden, zodat de school de activiteiten kan bekostigen.
6.15. Stichting Leergeld Nijmegen
Stichting Leergeld biedt de mogelijkheid om de ouderbijdrage toch te betalen. Eveneens bieden zij de
mogelijkheid om via een Zwemfonds kinderen van 7 tot en met 13 jaar een zwemdiploma A te laten halen.
Wanneer u de ouderbijdrage of zwemlessen voor uw kind niet zelf kunt betalen omdat u een laag inkomen heeft
dan kunt u op school een formulier halen waarmee u een aanvraag kunt indienen bij Stichting Leergeld Nijmegen
.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Nijmegen:
Tel: 024-3237644 op ma, wo en vr van 10.00-12.00 uur. E-mail: info@stichtingleergeldnijmegen.nl
Website: www.leergeldnijmegen.nl
6.16. Medezeggenschapsraad (MR)
Zoals iedere basisschool heeft ook de Akker een medezeggenschapsraad (MR). De MR oefent invloed uit op het
beleid van de school en bestaat uit personeelsleden en ouders. De ouders en leerkrachten zitten in de MR
'zonder last of ruggenspraak': ze vertegenwoordigen hun achterban (personeelsleden c.q. ouders) in de
MR, maar zijn vrij om eigen beslissingen te nemen. Het algemeen belang van de school staat hierbij voorop. De
MR-leden worden gekozen. De zittingsduur is drie jaar, waarna verlenging mogelijk is. Vanuit de MR onderhoudt
de oudergeleding contact met het bestuur van de oudervereniging en via dat bestuur met de ouderwerkgroepen
en –commissies. Naast de MR bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor onze
stichting. Hierin zitten vanuit alle aangesloten basisscholen twee MR-leden. Via de GMR kunnen we ook invloed
uitoefenen op het beleid van het bestuur van de Stichting St. Josephscholen. In de Wet Medezeggenschap op
Scholen, concreet gemaakt in het MR-reglement van onze Stichting, is vastgelegd van welke “rechten” de MR
gebruik kan maken bij verschillende onderwerpen en plannen:
 Instemmingsrecht (bijvoorbeeld schoolplan, schoolgids, schoolreglement, ouderparticipatie)
 Adviesrecht (bijvoorbeeld financieel beleid, inrichting managementstatuut, samenwerking met andere
instellingen).
 Informatierecht: directie en bestuur moeten de MR alle informatie verschaffen die ze voor haar taak
nodig heeft.
 Initiatiefrecht: de MR mag gevraagd of ongevraagd reageren op allerlei zaken die met schoolbeleid te
maken hebben. De MR kan voorstellen doen, vragen stellen, meepraten of adviezen geven over punten
waarover ouders of leerkrachten zich zorgen maken.
Via de MR kunt u dus ook als ouder uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Ook als u niet in de
medezeggenschapsraad zit, mag u als ouder de vergaderingen van de MR bijwonen (Hiervoor dient u vooraf
contact op te nemen met de voorzitter of de secretaris van de MR). De vergaderingen zijn in principe openbaar,
tenzij er persoonlijke of vertrouwelijke onderwerpen worden besproken. Een deel van de vergadering kan
besloten zijn.
De agenda’s voor de MR-vergaderingen zijn te lezen op de prikborden bij de beide ingangen. Het goedgekeurde
verslag van de laatste MR-vergadering wordt op de website gepubliceerd.
Voor informatie zie www.bsdeakker.nl > Medezeggenschapsraad.
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6.17. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Beleidszaken op Stichtingsniveau worden besproken en behandeld
medezeggenschapsraad. Zie bovenstaand stuk voor informatie over de MR.

in

de

gemeenschappelijke

6.18. De leerlingenraad
De leerlingen hebben een eigen stem binnen onze school, zodat ze weten dat ze meetellen. Ze maken
spelenderwijs kennis met democratische beginselen. In de leerlingenraad wordt de betrokkenheid en
verantwoordelijk voor school bevorderd. De leerlingen krijgen een beter inzicht in de schoolorganisatie en de
school kan haar kwaliteit verbeteren door waar te nemen wat er onder de leerlingen leeft.
6.19. Bibliotheek op School (BoS) en biebexpert
Bij de Bibliotheek op School die gevestigd is in de aula, kunnen alle leerlingen van De Akker een boek uitzoeken
om in de klas te lezen, eenmaal per twee weken kunnen de leerlingen een nieuw boek uitzoeken, voor de snelle
lezers is er ook tussentijds een mogelijk om een nieuw boek te halen. Er is een groep ouders die de BoS dagelijks
bemenst, zij worden bijgestaan door Biebexperts. Biebexperts zijn leerlingen uit groep 7 en 8, die na een korte
training worden ingezet om te helpen. De Biebexperts worden bij hun werkzaamheden begeleid door de
biebouders. Hun werkzaamheden kunnen zijn: hulp bij het uitlenen, voorlezen aan kleuters, boekpromoties
verzorgen, etc.
6.20. Buitenschoolse opvang
Er zijn in de omgeving van de Akker meerdere mogelijkheden voor buitenschoolse opvang. Op onze website
wordt u verwezen naar de diverse mogelijkheden voor voorschoolse- en buitenschoolse opvang.
De buitenschoolse opvang moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Het schoolbestuur,
de Stichting St. Josephscholen, heeft de organisatie van de buitenschoolse opvang uitbesteed aan KION. Zij
hebben een BSO-voorziening bij de school. Naast KION zijn er ook andere mogelijkheden in de nabije omgeving
van de school: Struin (www.struin.nl) en BSO de Heiweg (www.bsodeheiweg.nl).
Indien ouders gebruik willen maken van buitenschoolse opvang, kunnen zij hiervoor rechtstreeks contact
opnemen met één van de aanbieders van buitenschoolse opvang.
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7.

Leeractiviteiten
7.1. Kleutergroepen

Uitgangspunten
Schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met de methode Kleuterplein. We denken dat we met de
keuze van deze methode tot een goed aanbod komen in groep 1-2. Onderstaande
uitgangspunten zijn voor ons van belang en vinden wij terug in de methode Kleuterplein.
Welbevinden en betrokkenheid zijn het uitgangspunt. Ze zijn voorwaardelijk om tot optimale ontwikkeling te
komen. Het doel van het onderwijs aan het jonge kind op De Akker is het stimuleren van de brede ontwikkeling
van het jonge kind. Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen, worden er door
verwonderd en willen er ook actief aan deelnemen. De opdracht van de school is de kinderen te helpen om de
wereld beter in de greep te krijgen/de ‘grote mensen wereld’ te begrijpen. De Akker wil de nieuwsgierige en
onderzoekende houding van de kinderen stimuleren én onderhouden. Spel en onderzoek zijn de sleutel
hiervoor. Kinderen verkennen al spelend de wereld, waarin zij telkens voor problemen gesteld worden. Het
onderwijsaanbod op basisschool de Akker wil hier zo goed mogelijk aan tegemoet komen. Dat betekent dat de
school probeert de wereld ‘in het klein’ de school in te halen. Er wordt een betekenisvolle context gecreëerd
door het thematisch werken waarbij spel (en onderzoek) het uitgangspunt is.
Jonge kinderen hebben een grote mate van ontwikkelkracht. Maar om ‘eruit te halen wat erin zit’ hebben
jonge kinderen ook hun omgeving nodig, de volwassenen en de medeleerlingen. Dat betekent dat de
leerkrachten een rijke leeromgeving creëren waarin kinderen volop kunnen spelen en onderzoeken (zie verder
leeromgeving). De leerkracht probeert telkens een balans te zoeken de betekenis van de kinderen en de
bedoelingen van de leerkracht.
Speelleeromgeving
De ruimte is overzichtelijk en uitnodigend ingericht. Er zijn tafelgroepjes, maar er hoeft niet voor alle kinderen
een tafeltje te zijn. De school vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor het inrichten van de hoeken.
Dit heeft te maken met ‘buiten’ naar binnen willen halen, oftewel kinderen in contact brengen ‘de grote
mensen wereld’. Per thema wisselen de hoeken. Per thema wisselt bijvoorbeeld de speelhoek, maar ook in de
bouwhoek kan het materiaal variëren. Er wordt gebruik gemaakt van echte materialen en niet-conventioneel
materiaal.
Rol van de leerkracht
De leerkracht richt een uitdagende leeromgeving in, waarbij zij bewust de zone van de naaste ontwikkeling
creëert. Dat betekent dat de leerkracht goed zicht heeft op de ontwikkeling van de kinderen en tegelijkertijd
ook goed op de hoogte is van de doelen en leerlijnen. Per thema stelt ze haar bedoelingen vast, zowel op het
gebied van wereldoriëntatie als op de overige ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek, sociaal
emotionele ontwikkeling, spel, etc. De leerkracht zorgt voor betekenisvolle activiteiten vanuit het gekozen
onderwerp/thema en probeert zoveel mogelijk samenhang aan te brengen tussen de kernactiviteiten (spel,
lees-schrijfactiviteiten, rekenactiviteiten, gespreksactiviteiten, beeldende en constructieve activiteiten, ontdeken onderzoeksactiviteiten, en uitstapjes naar de echte wereld (of een gast in de klas). De leerkracht is zowel op
het proces gericht als op het product. Dit is terug te zien in de type activiteiten. Het aanbod is gevarieerd en er
is een balans tussen open en gesloten activiteiten. De leerkracht is continu op zoek naar balans tussen
bedoeling en betekenis/gestuurd aanbod en initiatief van de kinderen. Dit is noodzakelijk omdat de school
graag de nieuwsgierige en onderzoekende houding van het jonge kind wil stimuleren en onderhouden.
In groep 1-2 groeit de natuurlijke behoefte om te leren lezen en rekenen. Dan komt het moment, dat ze naar
groep 3 gaan. Voor de meeste kinderen is dit de ‘leesgevoelige’ periode; de leeftijd waarop ze eraan toe zijn te
leren lezen en rekenen.
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7.2. Groep 3 en verder
Lezen
In groep 3 start het aanvankelijk leesonderwijs. Bij het aanvankelijk leesonderwijs wordt
met de nieuwste Kim-versie van ‘Veilig leren lezen’ gewerkt. Een methode die beschikt over
veel leesmateriaal en waarbinnen veel aandacht is voor het leesplezier en de
leesbeleving. Veel kinderen kennen al behoorlijk wat letters of kunnen zelfs al lezen als ze naar groep 3
komen. Het is daarom erg fijn dat het binnen deze leesmethode mogelijk is om ruimte te geven aan de
verschillen in leesvaardigheid tussen kinderen. De kinderen lezen individueel, maar ook samen. Samen lezen
werkt motiverend en vinden wij daarom erg belangrijk. Met de spelletjes van de Speelleesset spelen de
kinderen ook samen. Tijdens het spelen van deze spelletjes wordt op een speelse manier gewerkt aan de
leesvaardigheid. Belangrijk bij dit alles is dat kinderen het kunnen lezen als plezierig ervaren.
In de tweede helft van het jaar lezen de kinderen 1 à 2 keer per week samen met leerlingen uit groep 7 of 8, het
zogenaamde ‘tutorlezen’.
‘Estafette’ is een methode voor voortgezet technisch lezen voor de groepen 3 t/m 8. In 2016
hebben we het technisch lezen een impuls gegeven en in 2017 hebben we de implementatie
van de vernieuwde en verbeterde methode Estafette afgerond

Taal en Spelling
Een belangrijke voorwaarde voor de keuze van een methode is de mogelijkheid tot zelfstandig
leren. Zelfstandig werken waar het kan, begeleid werken waar het moet.
Elke les uit de methode ‘Taal In Beeld’ heeft een gestructureerde opbouw in begrijpelijke taal.
De kinderen verwerken de leerstof individueel of interactief met de leerkracht en met elkaar.
In elke groep werkt Taal In Beeld thematisch aan:
- Woordenschat
- Spreken/luisteren
- Schrijven (stellen)
- Taalbeschouwing
De rijk geïllustreerde boeken en werkschriften, de computertaken en de digibordlessen ondersteunen de
kinderen op een aangename en eigentijdse manier.
Die eigentijdse manier is aan verandering onderhevig. De eisen aan het onderwijs worden voortdurend
aangescherpt. Opbrengstgericht werken (OGW) en handelingsgericht werken (HGW) en op het voortgezet
onderwijs afgestemde referentieniveaus zijn enkele kwaliteitspijlers waarop het moderne onderwijs steunt.
Wij willen verantwoord inhaken op de snelle onderwijskundige veranderingen.
Taal In Beeld is vernieuwd. De tweede versie wordt volledig aangepast aan de nieuwe tijd. Een tijd van de digitale
doorbraak, met onder meer digibordsoftware, apps, interactieve digiboeken en toets software. Maar de
belangrijkste ontwikkeling zit misschien wel in het gebruik van de database. Daar komen de informatiestromen
samen, een opslag van opbrengstgericht taalonderwijs. Door de gegevens vast te leggen en te analyseren,
ontstaan betere mogelijkheden om het leerproces van kinderen te ondersteunen. De Akker heeft deze tweede
versie in de hele school geïmplementeerd.
Ook werken wij met de nieuwste versie van ‘Spelling In Beeld’. Spelling In Beeld leert kinderen zoveel mogelijk
woorden correct te spellen, door te trainen in de juiste spellingstrategieën. Dat betekent dat een kind ook een
onbekend woord juist kan spellen, door het toepassen van ingeprente denkwijzen.
Spelling in beeld legt het accent op:
- Klankstrategie: schrijven zoals je het woord hoort
- Regelstrategie: het toepassen van spellingregels
- Weetstrategie: het inprenten van woorden
- Opzoekstrategie en analogieaanpak
Ook in de spellinglessen wordt structureel gebruik gemaakt van de ondersteuning van het digibord en de
computer wordt dagelijks gebruikt voor het spellen van woorden en voor woordenschatoefeningen.
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Spreekbeurt
Een belangrijke uiting van het gebruik van taal is het maken van een werkstuk en het geven van een spreekbeurt
en/of boekbespreking. Vanaf groep 4 worden jaarlijks spreekbeurten en boekbesprekingen gehouden in
oplopende voorwaarden. Daarbij letten we niet alleen op duidelijk spreken en of het kind met eigen woorden
over het gekozen onderwerp kan vertellen, maar ook of de inhoud op niveau is.
De meeste kinderen geven hun spreekbeurt met behulp van een PowerPoint-presentatie op het digibord.
Begrijpend en Studerend Lezen
In dit schooljaar gaan we verder met de borging van de methode van begrijpend lezen.
De groepen 4 t/m 8 maken twee keer per week gebruik van de online methode
‘Nieuwsbegrip Extra’, waarin aansprekende teksten en opdrachten worden aangeboden aan de hand van actueel
nieuws. Kinderen herkennen de onderwerpen uit bijvoorbeeld het Jeugdjournaal. Naast de actuele basislessen
worden strategielessen en lessen andere tekstsoorten gegeven.
Schrijven
Pennenstreken (versie 2) biedt een doorgaande leerlijn technisch schrijven in lopend schrift vanaf
groep 3. Aangezien lezen en schrijven nauw met elkaar samenhangen, is ook Pennenstreken
vernieuwd vanaf groep 3. Deze methode sluit naadloos aan op de nieuwste versie van Veilig Leren
Lezen. De groepen 1-2 werken met de voorloper van Pennenstreken.
Rekenen
Onze rekenmethode ‘Wereld in getallen’ gaat uit van de huidige inzichten rond het
rekenonderwijs. De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie,
begripsvorming, oefenen en automatiseren. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en
praktische differentiatie op 3 niveaus. In de hogere groepen leren de kinderen hun eigen werk te
controleren. Voor leerlingen die wat verder zijn, bieden we uitdagend en extra materiaal aan, zoals de plustaken
uit WIG. Leerlingen die het reguliere rekenwerk niet kunnen volgen, krijgen taken uit de methode ‘Maatwerk’.
Wereldoriënterende vakken

Van oudsher behoren geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkennis en verkeer tot de vakken ‘oriëntatie op jezelf
en de wereld’.
De methodes van Blink Wereld (Grenzeloos voor aardrijkskunde en Eigentijds voor geschiedenis), gaan uit van
activerend onderwijs. Door te werken aan de hand van een vraag gestuurd lesmodel, gaan leerlingen zelf
onderzoeken en ontdekkend leren. De methodes zijn sterk visueel en auditief. In de toekomst is het de bedoeling
dat we ook overgegaan op de natuur methode van Blink. Schooljaar 2018-2019 is Naut onze methode voor
natuuronderwijs.
Diverse instanties bieden projecten, materialen en suggesties aan. Van geval tot geval bekijken we of deze een
aanvulling zijn op ons lesmateriaal. Met het NME De Bastei (voorheen Milieu Educatief Centrum) hebben we een
nauwe samenwerking. Zij zorgen voor lessen, materialen en eventuele excursies.
Engels

Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij muziek de basis is van alle lessen. Groove.me biedt
een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 met daarin verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan
te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.
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Expressie
Naast leervakken geven we aandacht aan de expressievakken, zoals handvaardigheid,
tekenen, muziek en drama. De methode ‘Moet je doen’ die we onder andere als bronnenboek
hanteren, geeft ons een kijkje in de wereld van de belangrijkste kunstenaars. Internetlessen
brengen een actuele en creatieve kijk op expressie. Wij bieden de kinderen ruimte om zich op
dit gebied te ontplooien en er plezier aan te beleven.
Actieve en creatieve ouders uit de Oudervereniging initiëren een jaarlijkse kunstweek in alle groepen in
samenwerking met de betrokken docenten en de conciërge. De prachtige resultaten worden tentoongesteld in
de klassen en hallen van de school. Bij vieringen en het starten of afsluiten van een project, genieten de kinderen
van elkaars creatieve activiteiten in de vorm van dansjes, liedjes, versjes of toneeltjes. U krijgt een uitnodiging
wanneer een viering openbaar is. Ook bij de jaarlijkse kerstviering en de eindmusical van groep 8 geven de
kinderen uiting aan hun creatieve mogelijkheden. Ieder jaar worden er door de gemeente in samenwerking met
CESN (Cultuur en School Nijmegen) programma’s aangeboden, waarop ingetekend kan worden. Er kan een keuze
gemaakt worden uit theater, muziek, knutselen of museumbezoek. Over de toegekende programma’s wordt u
zo gauw deze bekend zijn, geïnformeerd.

In schooljaar 2018-2019 gaan we verder met het implementeren van muziekonderwijs in de huidige vorm. De
school heeft in een driejarig programma ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het muziekonderwijs.
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Daarnaast zal er
geïnvesteerd worden in het vormgeven van een schoolband onder begeleiding van een leerkracht. Vanaf
schooljaar 2018-2019 zal er in elke groep muziekles worden gegeven door een vakleerkracht.
Voor de creativiteitsontwikkeling werken we samen met de Lindenberg Cultuur met Kwaliteit.
Sociaal-emotionele ontwikkeling (De Vreedzame School)
We vinden het belangrijk dat de kinderen goed leren omgaan met zichzelf en een ander.
Vanaf het schooljaar 2017/2018 werken wij met De Vreedzame School om hieraan te werken.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale
competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en
waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen
voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen
mensen.
De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.
Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een
positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedrag regulerende werking
van uitgaat.
De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in conflictoplossing en de
sociale competenties die daar voor nodig zijn. Hoewel er een lesprogramma is met een wekelijkse les voor alle
groepen, is De Vreedzame School meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen
kracht van kinderen centraal staat. De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en
klascultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving
van de school. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar
verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als
(toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor
democratisch, actief burgerschap.
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Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: leerkrachten
prettig werken, handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt, kinderen zich veilig voelen,
kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een
positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt.

Het gaat vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan:
• Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf?
• Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds
en verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds?
• Hoe gaan we om met verschil van mening?
• Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit?
• Hoe lossen we conflicten op?
• Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?
• In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de
levensstijl van anderen?
• Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid?
• Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?
Verantwoord burgerschap
Het doel van burgerschapsvorming is kennis, houding en vaardigheden verwerven die nodig zijn om goed te
kunnen functioneren in het politieke, economische en sociaal-culturele leven. Burgerschap beperkt zich niet tot
één vak. Onderdelen komen binnen De Vreedzame school aan bod. Daarnaast binnen vakken als
wereldoriëntatie en taal. Bij de vakken aardrijkskunde en geschiedenis krijgen politieke en economische thema’s
geregeld de juiste aandacht.
Binnen het pedagogisch klimaat van de school schenken we op leeftijdsniveau van de leerlingen aandacht aan
de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Te denken valt aan: vrijheid van meningsuiting,
gelijkwaardigheid, begrip voor anderen, verdraagzaamheid, autonomie, afwijzen van onverdraagzaamheid en
van discriminatie.

Leerlingmediatie
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle
leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van
leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van
conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen we 'peer mediation'. Het is een van de meest concrete
uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school.
Leerlingmediator
In het tweede jaar van de invoering van De Vreedzame School wordt een aantal leerlingen getraind als
mediator. Alle leerlingen van de school hebben dan de lessen van blok 5 over mediatie gehad. Iedereen weet
dus al min of meer wat mediatie inhoudt. De leerlingmediatoren komen uit groep 7 en 8, en solliciteren naar de
taak van mediator.
Eenmaal opgeleid is er elke dag in een school een tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes
zijn zij kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Zij zijn zichtbaar door een gekleurd hesje of jack.
Ook gedurende de hele dag zijn ze aanspreekbaar voor het helpen oplossen van conflicten. Leerkrachten
kunnen leerlingen met een conflict doorsturen naar de mediatoren. Op een rustige plek in de school voeren ze
een gesprek met de kinderen om ze te helpen hun conflict op te lossen
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Bewegingsonderwijs
Wij werken met de methode ‘Planmatig Bewegingsonderwijs’.
Elke dag hebben de kinderen in de groepen 1 en 2 ’s morgens en ’s middags spel.
Afhankelijk van het weer wordt er op de speelplaats of in het speellokaal
gespeeld. Er is een concept met bijhorend vakwerkplan ‘bewegingsonderwijs’
voor kleuters ontwikkeld.
De Akker maakt gebruik van een sportlocatie aan de Heidebloemstraat. De groepen 3 t/m 7 (groep 8 met de
fiets) gaan daar vanuit school te voet naar toe. Vanwege de grote afstand tussen school en gymzaal heeft de
Akker gekozen om de bewegingslessen te clusteren. Leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 hebben 1 keer per
week 1 uur bewegingsonderwijs. Tijdens de gymlessen is gymkleding verplicht, evenals schone, goede
gymschoenen. In dit schooljaar hebben we de gymzaal gehuurd op maandag, dinsdag en vrijdag. In de
jaarkalender zijn de gymtijden van de verschillende groepen terug te vinden.
ICT
In ons onderwijs is de computer niet meer weg te denken. Veel kinderen zijn van jongs af aan vertrouwd geraakt
met dit leermiddel. Zij beschikken meestal al over de benodigde vaardigheden om op school met een computer
om te gaan. De leerkrachten zullen de kinderen blijven begeleiden en sturen, zodat er zorgvuldig en veilig met
de hardware, de programmatuur en de internetinformatie wordt omgegaan. De Akker gebruikt geen filter voor
internetgebruik. Het verantwoord omgaan met, het selecteren van en het verwerken van informatie uit diverse
bronnen, beantwoordt aan de missie/visie van basisschool De Akker (zie hoofdstuk 2) en speelt een grote rol
binnen het ICT-gebruik. Digitaal gedrag (mediawijsheid) is daarom ook een van de terugkerende onderwerpen
uit het eerder beschreven gedragsprotocol.
Wij hebben in elke kleutergroep twee en in elke bovenbouwgroep drie à vier netwerkcomputers staan. Daarnaast
worden de komende jaren tablets (chromebooks) geïmplementeerd. De geïnstalleerde software is gericht op het
klassikaal of individueel inoefenen van leerstof. De software voldoet aan de normen die gesteld worden aan
lesmethoden (methode gebonden software). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van software buiten de
methodes om (methode onafhankelijke software).
De uitgangspunten bij het werken met de computer zijn: gedifferentieerd werken, ondersteunen van individueleen gezamenlijke leerlijnen, samenwerken, geïntegreerd werken binnen de leerlingenzorg, leerkracht
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onafhankelijk werken, ingaan op de veranderende rol van de leerkracht als begeleider en het uitbuiten van
creatieve werkvormen.
In alle groepen wordt gewerkt met een digitaal schoolbord. Instructies worden visueel ondersteund met nuttige
afbeeldingen, filmpjes en schema’s. Ook in andere fases van de les wordt het digitaal schoolbord als hulpmiddel
ingezet. Het voorbereiden van de lessen kan de leerkracht op school doen, maar ook thuis via thuiswerksoftware
voor het digitale schoolbord.
Onze school is aangesloten op glasvezel. Momenteel wordt er nagedacht over en geëxperimenteerd met mobiel
leren. De inzet van devices als tablets en chromebooks zouden ons onderwijs aantrekkelijker en adaptiever
kunnen maken. Hiervoor is een betrouwbaar wifi-netwerk aangelegd. Ook is er een start gemaakt met de
vervanging van de digiborden in heldere touchscreens.
iXperium Nijmegen
Het iXperium Nijmegen is een gezamenlijk initiatief van Pabo Nijmegen, iXperium/Centre of Expertise leren
met ICT en verschillende schoolbesturen uit de regio Nijmegen, waaronder de Stichting Sint Josephscholen, waar
De Akker bij hoort. In eerste instantie is het aanbod van het iXperium Nijmegen bedoeld voor leraren, leraren in
opleiding en lerarenopleiders van de betrokken organisaties. Daarnaast behoren ook leerlingen en directies tot
de doelgroep. Het iXperium Nijmegen biedt arrangementen, cursussen en trainingen om leerkrachten in het
gebruik van ict-toepassingen te ondersteunen. Ze zijn er welkom met hun klas voor een rondleiding of een
arrangement, bijvoorbeeld:

Programmeren en Robotica

De jonge journalist

Taal met ICT

Naar buiten met ICT
Ook onderzoekt het iXperium concrete vraagstukken rondom de thema’s ‘leren met ICT’ en ‘omgaan met
verschillen’. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ICT helpen bij het leren van kinderen met dyslexie?’ Of: ‘Hoe kunnen
leerlingen in hun eigen tempo aan opdrachten werken op een tablet?’ De Akker ziet in het iXperium Nijmegen
een kans om zichzelf verder te ontwikkelen op het gebied van leren met ICT en maakt daarom veel gebruik van
het aanbod van het iXperium. Ook de geografische ligging van het iXperium (in het ‘I/O-gebouw’ van HAN
Educatie op de hoek Kapittelweg/Heijendaalseweg) is voor De Akker geen belemmering.
http://ixperium.nl/ixperium-nijmegen

Huiswerk
We geven op De Akker af en toe extra oefenstof mee naar huis. Schooljaar 2019-2020 buigen wij ons over onze
visie op het meegeven van huiswerk. In het bovenbouwteam is gesproken over het effect van huiswerk
meegeven op deze leeftijd. Aangezien hier nog geen eensluidend standpunt over is ingenomen houden we vast
aan wat wij eerdere jaren hebben afgesproken. Dit betekent dat de kinderen van groep 5,6 en 7 incidenteel
een opdracht mee krijgen naar huis. Denk hierbij aan de voorbereiding van een boekbespreking of een
spreekbeurt. Vanaf groep 6 en 7 kan daar het leren van een toets topografie of Engels bijkomen.
Groep 8 krijgt wel reken- en taalhuiswerk mee. Hierin is sprake van een opbouw gedurende de periode in groep
8. Tijdens de informatieavond worden de ouders hierover verder geïnformeerd.
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Eindmusical
Aan het einde van het schooljaar nemen leerlingen en leerkrachten van groep 8 afscheid van elkaar. Dan nodigen
we alle leerlingen uit om te komen kijken naar de jaarlijkse musical die door de kinderen van groep 8 wordt
uitgevoerd. Vanzelfsprekend is er ook voor ouders een opvoering van de eindmusical.
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8.

De ontwikkeling van ons onderwijs

De belangrijkste ontwikkelthema’s (borgingsfase) in het komende schooljaar voor onze school verdelen we in 3
thema’s
1.
2.
3.

Vreedzame School (SEO)
Thematisch werken en Beredeneerd aanbod in groep ½;
Leren en ICT

Aan de hand van het plan-do-check-act model wordt de voorgenomen ontwikkeling
concreet, planmatig en cyclisch doorlopen, zodat onze doelen ook daadwerkelijk bereikt worden. Alle
ontwikkelingen worden beschreven en vastgelegd, zodat deze verankerd worden in ons handelen.
1. Vreedzame School
Implementatie van de methode/werkwijze van De Vreedzame School. Dit betreft een tweejarig traject.
Hiervoor worden we begeleid door een trainer van De Vreedzame School. In 2017-2018 zijn we hiermee
gestart.
2. Thematisch werken in groep ½; Beredeneerd aanbod
Schooljaar 2016-2017 hebben we geïnvesteerd in het uitwerken van onze visie op het onderwijs aan jonge
kinderen. In paragraaf 7.1 is dit beschreven. In schooljaar 2017-2018 is dit verder uitgewerkt, om dit goed te
vertalen naar een beredeneerd aanbod. Hierdoor worden doelen, activiteiten goed gepland en afgestemd op
de ontwikkeling van de individuele leerlingen binnen de groep. De methode Kleuterplein gebruiken wij als
leidraad voor onze thema’s en als bronnenboek.
3. Leren en ICT
In schooljaar 2019-2020 wordt er in de groepen 6 t/m 8 gebruik gemaakt van chromebooks door de
leerlingen. De chromebooks worden vooral gebruikt voor de verwerking van lesstof en voor het opzoeken
van informatie. Werken op dit moment nog niet met adaptieve software.

9.

Vertrouwenszaken
9.1. Klachten

Waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op onze school. Diegenen die zich slachtoffer voelen van
machtsmisbruik, misdragingen of beslissingen van anderen, kunnen dat als een klacht beschouwen.
We gaan ervan uit dat u met een klacht allereerst naar de betrokkenen gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u
er samen niet uit, dan kunt u bij de bouwcoördinator en vervolgens bij de directie van de school terecht. Bent u
nog niet tevreden, dan kunt u het bestuur inlichten. Het bevoegd gezag zal samen met u naar een oplossing
zoeken.
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u terecht bij één
loket, Stichting Geschillen Bijzonder Onderwijs (GCBO).
De stichting kent verschillende commissies die over veel expertise beschikken en oog hebben voor de identiteit
van de scholen en instellingen, maar vanuit een eigen identiteit werken.
De website www.gcbo.nl geeft u informatie over de stichting, over de procedures, de samenstelling van de
commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

9.2. Contactpersonen
De Akker heeft een externe vertrouwenspersoon. Via deze vertrouwenspersoon kan formeel een klacht bij de
klachtencommissie worden ingediend. Haar naam is mevrouw M. Pieper en zij is werkzaam bij de GGD (tel. nr.
secretariaat: 088-1447330).
De interne vertrouwenspersonen van De Akker zijn speciaal voor klachtenbehandeling aangewezen. Dat zijn
leerkracht
Mieke
de
Wit
(miekedewit@bsdeakker.nl)
en
leerkracht
Stephan
Jacobs
(stephanjacobs@bsdeakker.nl). U kunt met hen contact opnemen en de klacht bespreken. Zij zullen u, indien
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nodig, doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de
externe vertrouwenspersoon.
Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen
en klachten in het onderwijs organiseert. Op de website van de Stichting Onderwijsgeschillen
(www.onderwijsgeschillen.nl) vindt u hierover meer informatie.
9.3. Schorsing en verwijdering leerlingen
De Akker biedt een veilige leeromgeving voor kinderen, ouders en personeel. Op onze school zijn alle kinderen
die respectvol omgaan met anderen welkom. Verwijdering van kinderen zal plaatsvinden wanneer kinderen een
bedreiging vormen voor anderen. Een dergelijke ingreep zal pas gebeuren, nadat een uitvoerige procedure is
gevolgd.
Het bestuur kan een leerling schorsen voor een paar dagen of in een heel ernstige situatie van school
verwijderen. Voordat deze beslissing genomen wordt, wordt een aantal stappen gezet:
• het bestuur hoort de leerkracht en de directie;
• het bestuur hoort de ouders;
• het bestuur neemt formeel het besluit over te gaan tot schorsing of verwijdering;
• bij verlenging van de schorsing neemt het bestuur opnieuw een formeel besluit. Ouders worden hiervan op
de hoogte gesteld;
• bij verwijdering moet het bestuur zich gedurende acht weken inspannen om een andere school voor het
kind te vinden;
• lukt dit niet en het bestuur blijft bij het genomen besluit dan kan de leerling definitief verwijderd worden;
• de inspectie en de leerplichtambtenaar worden over een besluit tot schorsing of verwijdering ingelicht;
• ouders kunnen schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bestuur.
Een schorsingsperiode wordt in de eerste plaats beschouwd als een afkoelingsperiode voor alle partijen.
Doorgaans worden, bij het aflopen van de schorsingsperiode, passende stappen gezet om de leerling een goede
herstart te geven. In voorkomende gevallen kan ook gedrag van ouders aanleiding zijn om een leerling te
schorsen of te verwijderen.
9.4. Ontzegging toegang van ouders
Het kan in een zeer uitzonderlijk geval voorkomen dat de school te maken krijgt met wangedrag van ouders. Dit
gedrag kan een reden zijn voor ontzegging van de toegang tot de school. Alvorens dit geschiedt, dienen uiteraard
wel de betrokken personen te worden gehoord. Natuurlijk hoopt iedereen dat het niet nodig zal zijn een klacht
in te dienen. Weet echter dat de school zich, samen met u, verantwoordelijk voelt voor het realiseren van een
veilige school; een plek waar uw kind zich thuis voelt.

9.5. Meldcode Kindermishandeling
De Akker werkt volgens de richtlijnen van de meldcode kindermishandeling. Deze is via onze site te raadplegen.
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10. Huishoudelijke zaken
10.1. Communicatie
Als er iets speelt is het fijn als u dit met ons deelt. De eerste ingang is altijd de leerkracht.
De Akker maakt gebruik van de website en e-mail om algemene informatie te verstrekken. We houden de
website www.bsdeakker.nl actueel om ouders van bijzonderheden in de dagelijkse gang van zaken op de hoogte
te stellen. In het schooljaar 2019-2020 gaan we een ouderportal in gebruik nemen voor de communicatie naar
ouders.
10.2. Beeldmateriaal
Bij activiteiten op school worden vaak foto’s of films gemaakt door ouders en leerkrachten. Bij de aanname van
leerlingen vragen wij altijd of ouders bezwaar hebben tegen het publiceren van dit beeldmateriaal op de website
van de school. U begrijpt dat foto’s en films uitsluitend gebruikt worden voor aan school gerelateerde zaken.
Zonder toestemming van de directie mag het beeldmateriaal NIET buiten de school openbaar worden gemaakt.
Dit schoolbeleid staat ook vermeld op de website van de school www.bsdeakker.nl.
Bij aanvang van het schooljaar wordt aan ouders middels een formulier toestemming gevraagd voor het maken
en/of gebruiken van beeldmateriaal.
10.3. Schooltijden






Om 8.20 gaan de schooldeuren open en mogen alle kinderen de school in. De lessen zijn van 8.30 uur tot
14.15 uur. (daarbinnen vinden eveneens de pauzes gespreid plaats). Tijdens de lessen is de hoofdingang
geopend. De kinderen hebben door het jaar ook op andere dagen/dagdelen vrij in verband met studiedagen.
Deze momenten vindt u in de schoolkalender.
De ochtendpauze (15 minuten) is verdeeld in twee periodes. Vanaf 10.00 uur eten de kinderen hun
pauzehapje in de klas
‘s Middags eten de kinderen met de leerkracht in de klas.
Daarnaast is er een half uur speeltijd. Er is op de speelplaats toezicht door medewerkers van school. Er zijn
twee pauzetijden vanaf 11.45 uur. Leerkrachten nemen de kinderen in groepen mee naar binnen.
10.4. Brengen en halen van de kinderen

De kleuters mogen tot in de klas gebracht worden vanaf 8.20 uur. We vragen u wel op tijd afscheid te nemen en
de groep te verlaten zodat de lessen op tijd kunnen starten. De kleuters kunt u ophalen via het kleuterplein. De
doorgang naar de hier achtergelegen buitenschoolse opvang van KION moet vrij blijven en we verzoeken u uw
fietsen binnen het hek te plaatsen en te wachten op het plein.
Wanneer het regent kunt u beneden in de hal wachten. Als de klasdeur van uw kind open gaat, mag u uw kind
meenemen. Indien er geen dringende redenen zijn, vragen wij u uw kind vanaf groep 3 zelfstandig naar de klas
te laten gaan, Alle kinderen van groep 3 t/m 8 moeten via de hoofdingang (ingang grote speelplaats) naar binnen.
10.5. Kleding
Wij hebben regelmatig gevonden kledingstukken. Als de kledingstukken gemerkt zijn, raken ze niet gauw zoek.
Dit geldt vooral voor gym- en regenkleding, wanten, mutsen en dassen. Gevonden kledingstukken worden een
aantal weken bewaard in een mand in de hal. Vraagt u ernaar bij de conciërge.
Na een oproep in het Akkerfeitje worden ze ter beschikking gesteld aan een stichting.
10.6. Luizencontrole
Na elke vakantie wordt uw kind gecontroleerd op luizen. Een groot team van ouders zet zich in om de school en
onze kinderen luizenvrij te houden. Wanneer er luizen worden waargenomen, worden de ouders van de groep
op de hoogte gebracht en het betreffende kind krijgt een brief mee naar huis waarin de ouders worden verzocht
om de juiste maatregelen te treffen.
10.7. Met de fiets
De mogelijkheden om de fiets op het schoolplein te stallen is beperkt. Kinderen die verderaf wonen komen met
de fiets naar school. De fietsen moeten in een rij achter de gele lijn worden geplaatst. Er mag NIET gefietst
worden op de speelplaats. Wijst u kinderen op deze regel. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
beschadigingen.
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10.8. Traktaties en pauzehapjes
De ouders van de kleuters zijn ‘s morgens van harte welkom om de verjaardag van hun dochter of zoon in de
groep te vieren. Voor de kleuters die 4 jaar worden, adviseren wij om de verjaardag nog op de peuterspeelzaal
of op het dagverblijf te vieren, omdat deze activiteit in de nieuwe groep voor het kind vaak meer spannend dan
leuk is. Bij verjaardagen verzoeken wij u geen snoep te trakteren. Er zijn vele andere mogelijkheden, die niet
schadelijk zijn voor het gebit, zoals een stukje worst, kaas, of fruit. De leerkrachten stellen het op prijs dezelfde
traktatie te krijgen als de kinderen.
Voor de dagelijkse pauzehapjes mogen kinderen een gezond tussendoortje meenemen. Fruit (voor de kleuters
graag geschild), yoghurt, melk. Snoep en kauwgom zijn niet toegestaan. Het is fijn wanneer bekers en bakjes van
naam zijn voorzien. We vragen u vooral duurzame bekers te vullen. Dat is om het afval te beperken. Geeft u niet
teveel mee. Er is een korte pauze van 15 minuten om te eten en te spelen.
10.9. Mobiele telefoon
Het is de leerlingen van basisschool De Akker niet toegestaan om mobiele telefoons binnen de schooltijden te
gebruiken. Mocht een leerling moeten telefoneren, dan mag hij in overleg met de leerkracht de schooltelefoon
gebruiken. Als een leerling gezien wordt met een mobiele telefoon, wordt het toestel ingenomen door de
leerkracht en aan het eind van de dag teruggegeven. Bij herhaling wordt de telefoon voor één dag afgenomen
en op school bewaard. Hiervan worden de ouders op de hoogte gesteld. Uitzonderingen worden alleen in overleg
met de directie gemaakt.
10.10.

Adreswijziging

Mocht u gaan verhuizen en uw kinderen blijven onze school bezoeken, wilt u dan bijtijds het nieuwe adres en
telefoonnummer schriftelijk aan de schooladministratie administratie@bsdeakker.nl en aan de leerkracht
doorgeven, zodat we u zo nodig kunnen bereiken.
10.11.

Ongevallenverzekering:

Alle kinderen op school zijn op stichtingsniveau collectief verzekerd. De premie is opgenomen in de
ouderbijdrage. Deze verzekering geldt alleen gedurende de schooltijd en de weg van en naar school toe.
10.12.

Schoolongevallenverzekering:

Indien op school een ongeval plaats vindt, is de school verzekerd voor uitkering bij blijvende invaliditeit,
vergoeding tandartskosten voor leerlingen, leerkrachten en hulpkrachten.
10.13.

Doorlopende reis-/evenementenverzekering:

Gedekt zijn de reisbagage, repatriëring en schade bij niet doorgaan van georganiseerde evenementen
10.14.

Eigendommenverzekering personeel en vrijwilligers:

Dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen in verband met buitenschoolse activiteiten en dekking bij
verlies van no-claimkorting auto.
10.15.

Vervoer van leerlingen

Veel ouders halen en brengen hun kinderen en soms hun vriendjes met de auto naar school. We verzoeken u het
brengen en halen van kinderen met de auto zo veel mogelijk te beperken i.v.m. de veiligheid. Daar waar het niet
te vermijden is dat kinderen met de auto worden gebracht/gehaald, vragen we u om bij het laten in- en
uitstappen van deze kinderen goed te letten op de veiligheid van alle kinderen.
Dat kan door:
o alleen te stoppen bij de ‘Kiss And Ride’ strook;
o in de schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende kinderen;
o niet te parkeren op en om plaatsen waar kinderen meestal oversteken en verbodsgebied;
o de kinderen niet uit en in te laten stappen voor de schoolhekken aangebrachte stopverboden.
Mocht u zelf de kinderen met de fiets brengen of halen, dan verzoeken we u de fiets op het schoolplein te
plaatsen op de daarvoor bestemde ruimte. Hierdoor blijven de ingangen van het schoolplein goed bereikbaar.
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Voor de volledigheid een kort overzicht van de wettelijke regeling m.b.t. kinderzitjes, dat dus ook geldt als u
kinderen bij excursies vervoert.

3-12 jaar

ouder dan 12
jaar

10.16.

vóór in de auto
kinderzitje verplicht
grotere kinderen een
zittingverhoger

autogordel verplicht

achter in de auto
indien aanwezig:
kinderzitje of zittingverhoger verplicht
indien geen zitje of verhoger aanwezig:
gordel verplicht (indien aanwezig)
gordel verplicht (indien aanwezig)

Sponsoring

Ten aanzien van sponsoring hanteert de school het protocol zoals dat door het ministerie van OCW is
vastgesteld. Via het Akkerfeitje wordt u geïnformeerd over sponsoractiviteiten en over de besteding van
sponsorgelden.
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11. School en verzuim
11.1. Ziekte of verzuim
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, moet u het ons vóór aanvang van
de lessen telefonisch melden bij Harold Teunissen, onze conciërge.
Mocht het nodig zijn dat een kind door een ongelukje naar de huisarts en eventueel vervolgens naar E.H.B.O.afdeling van het ziekenhuis moet, dan proberen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en
vragen u de begeleidende leerkracht te vervangen.
Voor verzuim handelen wij volgens de wettelijke richtlijnen van de Stichting St. Josephscholen, opgesteld door
Hoofd Bureau Leerplicht, Gemeente Nijmegen. De richtlijnen zijn op onze website terug te vinden. Ook ons
schoolbeleid en het aanvraagformulier is hier terug te vinden. Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u
verkrijgen bij de directeur van onze school. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de
benodigde verklaringen bij de directeur inleveren.
11.2. De Leerplichtwet
Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig.
Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die
voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging.
Leerlingen mogen vanaf 4 jaar deelnemen aan ons onderwijs. Vanwege een ononderbroken leerlijn, continuïteit
en stabiliteit voor het kind verzoeken we ouders om zich te conformeren aan de vakanties en verlofregels zoals
die gelden voor kinderen vanaf 5 jaar. Indien u hiervan af wilt wijken vragen we u om een verlofaanvraag te doen
bij de directie, zodat we als school overzicht hebben.
11.3. Verzuimprotocol
Daarnaast is in Nijmegen een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen in het
Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van
de Leerplichtwet.
11.4. Verzuimregistratie
De Akker houdt van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bij. Als een leerling ongeoorloofd
verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer de
directeur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van ons
ontvangt, zoekt hij vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig of te laat
is.
11.5. Vrijstelling van schoolbezoek
Voorbeelden van momenten waarop een leerling niet naar school hoeft zijn:
 een officiële religieuze feestdag;
 een huwelijk in eerste of tweede lijn;
 een begrafenis in eerste of tweede lijn.
Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders uiterlijk 4 weken van tevoren een vrijstelling van schoolbezoek
aanvragen bij de directeur (m.u.v. een begrafenis). Deze beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig
in overleg met de leerplichtambtenaar, of er een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt
zonder dat hiervoor een geldige reden is (als dit niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de
aanvraag heeft afgewezen), zijn de ouders van de leerling strafbaar.
Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden ingediend.
11.6. Vakantieverlof
In verband met de specifieke aard van het beroep van de ouders kan een verzoek om verlof buiten de reguliere
schoolvakanties worden ingediend. Uit dit verzoek moet blijken dat in geen enkele reguliere schoolvakantie het
gezin gezamenlijk 2 weken vakantie kan houden. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden
bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt.
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11.7. School meldt ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Een geldige reden is bijvoorbeeld overmacht, een
gewichtige omstandigheid of ziekte. De Akker meldt ongeoorloofd verzuim vanaf 16 lesuren binnen 4
aaneengesloten lesweken. Dat komt ongeveer overeen met 3 á 4 dagdelen.
Luxeverzuim, de officiële benaming voor vakantieverlof, wordt altijd aan de leerplichtambtenaar gemeld. Het
maakt daarbij niet uit of het om 1 uur of enkele dagen gaat.
Bij vaak te laat komen (meer dan tien keer per jaar), voert de groepsleerkracht een gesprek met u en maakt
hiervan een notitie in ons administratiesysteem. Als het te laat komen aanhoudt na het gesprek met de
ouders/verzorgers, overlegt de groepsleerkracht met de directie. De directie neemt contact op met de
ouders/verzorgers.
Als het te laat komen daarna nog steeds aanhoudt, meldt de administratie op verzoek van de directie het
ongeoorloofd schoolverzuim/te-laat-komen aan de leerplichtambtenaar. Wanneer ouders weigeren naar de
schoolarts te gaan bij frequent ziekteverzuim (4 keer of meer per schooljaar) dan zijn wij verplicht dit aan de
leerplichtambtenaar en de schoolarts te melden. Een melding wordt alleen gedaan als het ziekteverzuim niet
conform het ziektebeeld is.
11.8. Verzuimoverzicht
Als wij een verzuimmelding doen, moet wij ervoor zorgen dat de leerplichtambtenaar het verzuimoverzicht van
de betreffende leerling ontvangt. In dit verzuimoverzicht is duidelijk aangegeven voor welk soort verzuim de
melding gedaan wordt.
11.9. Bereikbaarheid leerplichtambtenaar
Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via het algemeen
telefoonnummer 14024 of per e-mail via leerplicht@nijmegen.nl.
Alle verlof moet vooraf schriftelijk bij de directeur van de school aangevraagd worden. De directeur kan verlof
geven voor een maximale periode van 10 dagen. Soms is extra verlof nodig voor meer dan 10 schooldagen per
jaar, in dat geval moet men een verklaring van een arts of maatschappelijk werker kunnen overleggen aan de
leerplichtambtenaar. Daaruit moet blijken dat dit verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale
omstandigheden. Een verzoek voor dit extra verlof, moet minimaal 1 maand van tevoren worden ingediend bij
het Bureau Leerlingzaken, Korte Nieuwstraat 6 6511 PP te Nijmegen.
Tegen de beslissing van de schooldirectie of de leerplichtambtenaar zijn bezwaar en beroep mogelijk op grond
van de Algemene wet bestuursrecht.
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12. Privacyprotocol (Wet op AVG)
De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en
jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt
dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het
geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de
school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens is
beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen
en de toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een
beperkt aantal leerling-gegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het
gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met
andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben
gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.
In het Privacy statement van onze school is beschreven hoe de school concreet omgaat met de
persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. Natuurlijk kunt u voor vragen
ook terecht bij de directie van onze school.
Algemene afspraken over privacy zijn beschreven in het Privacyreglement van de stichting waartoe onze school
behoort. U kunt zich voor vragen of klachten over privacy richten aan het bevoegd gezag of aan de Functionaris
Gegevensbescherming die door het bevoegd gezag speciaal is aangewezen.
Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
E-mail
: fg@josephscholen.nl
Telefoon
: 024 - 381 8280
Postadres
: Kelfkensbos 38, 6511 TB NIJMEGEN
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13. Nawoord
Wij zijn trots op wat we te bieden hebben. Trots op wie we zijn. Maar, we staan niet stil bij wat we bereikt hebben
en zoeken voortdurend wegen om ons onderwijs richting te geven die past bij de tijd, onze kinderen en de
identiteit van onze school.
Mogelijk hebt u nog niet gevonden wat u wilde lezen of hebt u een onduidelijkheid aangetroffen in deze
schoolgids. Ieder jaar zal het document aangepast worden aan nieuwe inzichten en gewijzigd beleid. De MR geeft
jaarlijks instemming aan de schoolgids.
Onze deuren staan open voor uw vragen, tips en opmerkingen. Een open communicatie maakt een organisatie
levendig.
We hopen op een goede samenwerking en dat uw kind een rugzakje volstopt met mooie herinneringen en
nuttige bagage, om met een rechte rug zijn zoektocht voort te zetten in een wereld die voor hem gemaakt is.
Namens het team van basisschool De Akker,
Heleen Tonn
Directeur
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