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Voorwoord
Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een
belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u.
Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.
In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de
andere manieren waarop we u informeren.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool de Akker

1

1

Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Basisschool de Akker
Akkerlaan 40
6533BL Nijmegen
 0243551104
 http://www.bsdeakker.nl
 info@bsdeakker.nl

Schoolbestuur
Stichting Sint Josephscholen
Aantal scholen: 13
Aantal leerlingen: 3.755
 http://www.josephscholen.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E mailadres

Directeur

Heleen Tonn

directie@bsdeakker.nl

Werkdagen zijn maandag t/m vrijdag

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij SWV Stromenland PO 2507.

Aantal leerlingen

2

Aantal leerlingen in 2019-2020

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

390

2019-2020

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 dalen

1.2

Profiel van de school

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

Kernwoorden
Samen

Positief

Groei

Passie

Missie en visie
Het is onze missie om kinderen een uitnodigende plek te bieden waar zij, persoonlijk en gezamenlijk,
tot ontwikkeling en passievol leren komen om zodoende een bijdrage te leveren aan het samen leven
en leren in onze maatschappij, nu en in de toekomst.
We hebben een diepgaand vertrouwen in de mens als lerend wezen. Dat willen we tot bloei laten
komen. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid maar ook samen, als onderdeel van een geheel.
Leren met hoofd, hart en handen vraagt moed en lef. Dat lukt alleen vanuit een sociaal veilige basis
waarin verbinden en begrenzen samengaan. Als team willen wij samen met de ouders onze leerlingen
zo’n plek bieden: een school waar eenieder zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.
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Samen Samen spelen, samen leren en tegelijkertijd jezelf leren kennen, daarmee kom je verder dan in
je eentje. Samen nodigt uit tot zelfreflectie: je eigen houding en gedrag leren kennen in de dynamiek
van een groep of als je succes hebt en ook bij een tegenslag of als iets mislukt. Daarbij heb je anderen
nodig. Zij bieden het zicht op ontwikkeling en mogelijkheden en ondersteunen als het nodig is om weer
op eigen benen te gaan staan. Samen vereist het nemen en het delen van verantwoordelijkheid. Samen
bevordert autonomie: iedereen wordt daar sterker van!
Passie Bezieling en passie zijn het innerlijke vuur om tot diepgaand leren te komen. Het werkt
aanstekelijk en leidt tot enthousiasme en betrokken deelname, ten eerste van de ‘aansteker’ zelf maar
daarna springt het over op medeleerlingen, collega’s, ouders en andere belanghebbenden en
betrokkenen. De basis van bezieling en passie is verwondering en nieuwsgierigheid.
Groei We zien het als een opdracht van ieder mens om de eigen potentie ten volle te ontwikkelen. Als
school willen we daaraan bijdragen door het persoonlijk elan van ieder kind en ieder teamlid naar boven
te halen. Op deze manier dragen we bij aan een verrijking van de samenleving. En daarin kan niemand
gemist worden.
Positief Dit is onze basishouding want wanneer we de werkelijkheid met een positieve inslag bekijken,
dan zien we de mogelijkheden en kansen. Zo ontwikkelen we vaardigheden die ons verder brengen in
de maatschappij. Daarbij denken we aan het durven vragen van hulp, het aangaan van sociale
contacten, het leveren van inspanning en volhouden om iets te bereiken, maar ook ruimte krijgen om
fouten te mogen maken én ervan te leren. In alles wat we doen benaderen we de zaken vanuit deze
houding en leren we om kritische feedback op een waarderende manier te geven en te ontvangen.

Prioriteiten
Naast ons streven naar goed onderwijs hebben we als team een aantal specifieke doelen geformuleerd
waar we ons de komende jaren op richten om verder te ontwikkelen.
•
•
•
•
•
•
•

We bieden een vertrouwde, betekenisvolle en gevarieerde leeromgeving, waar kinderen met
plezier, samen en alleen, kunnen leren.
We prikkelen onze leerlingen om op verschillende manieren te leren.
We ondersteunen ieders eigen ontwikkeling op het cognitieve, sociale en creatieve vlak.
We bieden ieder kind de ruimte om zijn of haar talent te leren kennen en verder te ontwikkelen.
We dagen leerlingen uit om keuzes te maken en zich hierover uit te spreken.
We versterken vaardigheden om stevig en weerbaar op eigen benen te staan, altijd met respect
voor de ander.
We bouwen aan goede relaties waarin een open, positieve houding vanzelfsprekend is.

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 en onze normen en waarden een belangrijke plaats
innemen.
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2

Het onderwijs

2.1

Groepen en leraren

De kleutergroepen zijn combinatiegroepen, de leerlingen uit leerjaar 1 en uit leerjaar 2 vormen samen
een groep. Sinds schooljaar 2020-2021 hebben we ook een combinatiegroep 4-5, deze keuze hebben
we gemaakt zodat we kleinere groepen konden formeren. De combinatieklas krijgt extra
ondersteuning door een onderwijsassistent.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•
•

Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd
Combinatiegroepen: samenvoegen van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld
groep 3/4

Verlof personeel
De Akker heeft een eigen invallerspool samen met de andere scholen van het bestuur.

Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Muziek

2.2

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
In groep 1-2 willen we dat de kinderen zich vanuit spelend leren ontwikkelen. We werken thematisch, er
is voor de kinderen veel ruimte om zelf te kiezen waar ze willen spelen en of ze willen spelen in hoeken
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of met materialen willen werken. Naast het werken zijn er gezamenlijke momenten in de kring. We
zingen samen, lezen voor of doen een rekenspelletje. Beweging vinden we belangrijk, de kinderen
spelen iedere dag anderhalf uur buiten. De kinderen krijgen daarnaast iedere week muziek en
kleutergym van een vakleerkracht.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
De onderwijstijd in de groepen 3 t/m 8 wordt in de ochtenden gebruikt om te werken aan de
basisvakken zoals rekenen, taal, spelling en lezen. Per vak wordt er gekeken naar de behoeften van de
leerlingen. De leerkracht kan de tijd die aan bepaalde vakken besteed wordt afstemmen op de groep. In
de middag besteden we veel tijd aan vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en de creatieve
vakken. De leerlingen krijgen om de week muziekles van een vakdocent en elke week gymles van een
vakdocent.

2.3

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•
•

Bibliotheek
Speellokaal
Computerlokaal

Jaarlijks wordt er een typecursus gegeven door een externe aanbieder voor leerlingen van de
bovenbouw.
De leerlingen van de bovenbouw kunnen zich aanmelden voor de schoolband, het repeteren vindt
plaats na schooltijd en wordt begeleid door de vakleerkracht muziek en een leerkracht.

2.4

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur.
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met een
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
De Peuterspeelzaal die gevestigd is in het schoolgebouw is een VVE-locatie.
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Ondersteuning voor leerlingen

3.1

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Gedragsspecialist

32

Intern begeleider

8

Klassenassistent

8

Onderwijsassistent

6

Specialist hoogbegaafdheid

36

3.2

Veiligheid

Anti-pestprogramma
De Akker werkt sinds het schooljaar 2017-2018 volgens het concept van De Vreedzame School.
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
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positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragregulerende
werking van uitgaat. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle
groepen in conflictoplossing en de sociale competenties die daarvoor 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. 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. 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
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tweetal mediatoren die ‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes 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

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
Enquêtetool van Vensters.
Met ingang van schooljaar 2019-2020 wordt via de enquetetool van Vensters de sociale
veiligheidsbeleveing van de leerlingen van groep 6 t/m 8 gemonitord.
Het welbevinden van alle leerlingen wordt via observaties en leerlingbesprekingen tussen leerkracht en
IB'er besproken. Tevens vinden er kindgesprekken plaats tussen leerkracht en leerling.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pestcoördinator op onze school is dhr. X. Wiggers. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via
xanderwiggers@bsdeakker.nl.
De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Mw. M. de Wit. U kunt de vertrouwenspersoon
bereiken via miekedewit@bsdeakker.nl.
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Ouders en school

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid: samen werken aan leren en opvoeden.
Doel en omschrijving: In dit thema gaat het erom dat we in samenwerking met de ouders willen werken
aan de realisering van een voor onze school passende ouderbetrokkenheid. Een optimale onderlinge
communicatie is daar een onderdeel van. We weten dat een passende en hoge ouderbetrokkenheid
bijdraagt aan de beste kansen op goed onderwijs voor alle leerlingen van de school. We maken daarbij
onderscheid tussen het pedagogisch, organisatorisch en onderwijskundig gebied van
ouderbetrokkenheid. De formele en de informele onderlinge communicatie spelen daarbij een
belangrijke rol.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Ouderbrieven en het Akkerfeitje
Om u op de hoogte te houden van de gebeurtenissen op school, wordt ongeveer een keer per maand
het Akkerfeitje uitgebracht. Deze nieuwsbrief is tevens terug te vinden op onze website. Behalve
mededelingen van de directie, het team, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad, vindt u
hierin ook een uitgebreide activiteitenagenda. Wanneer er informatie is die niet in het Akkerfeitje hoort
of daarop niet kan wachten, ontvangen ouder(s)/verzorger(s) de informatie via SchOuderCom.
SchOuderCom
Schoudercom is een online communicatieplatform dat we op onze school gebruiken, SchOuderCom
staat voor School-Ouder-Communicatie. Iedere ouder/verzorger kan zelf zijn/haar eigen
gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken, SchOuderCom gebruiken we voor het versturen van
alle schriftelijke informatie van school naar ouders en we gebruiken de blogfunctie bij de groepen
waardoor leerkrachten op een eenvoudige wijze informatie kunnen delen met de ouder(s)/verzorger(s)
van de eigen groep.

Klachtenregeling
De klachtenregeling is terug te vinden op onze website www.bsdeakker.nl onder het kopje Inspraak en
Participatie

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

Ouderraad
Medezeggenschapsraad

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 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 zeven personen. Het
bestuur van de OV vergadert ongeveer 8 keer per jaar, voor deze vergaderingen wordt ook de directeur
en een lid van de MR uitgenodigd.
Voor het organiseren van activiteiten is de inzet van ouders nodig, hiertoe heeft de OV verschillende
activiteitencommissies in het leven geroepen, deze commissies werken nauw samen met het team van
De Akker en ondersteunen hen waar dat nodig is. Aan het begin van het schooljaar plaatst de OV een
oproep om ouders uit te nodigen deel te nemen aan commissies en/of activiteiten. 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 Sinterklaas, Kerst, schoolfoto’s etc.
Milieucommissie: Deze commissie organiseert activiteiten op het gebied van natuur en milieu, zoals
een 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 en wordt
eenmaal per jaar georganiseerd. 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
eventuele nacontroles. Hiervoor hebben we eenaantal 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 hebben een plan uitgewerkt om het
schoolplein aantrekkelijker en groener te maken. De vervolgstap naar realisatie van dit plan wordt
verder uitgewerkt, het gaat om de bekostiging en de planning van werkzaamheden.
De MR
Zoals iedere basisschool heeft ook D Akker een medezeggenschapsraad (MR). De MR oefent invloed uit

11

op het beleid van de school. Op De Akker bestaat de MR uit drie personeelsleden en drie ouders. De
ouders en leerkrachten zitten in de MR 'zonder last of ruggespraak': 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.
Deze zijn:
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.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Beleidszaken op Stichtingsniveau worden besproken en behandeld in de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad. Zie bovenstaand stuk voor informatie over de MR.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00
Daarvan bekostigen we:
•

Kunst en Cultuurweek
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•

Overige Vieringen

•

Kerst

•

Schoolreis

•

Schoolverzekering

•

Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Voor het schoolkamp aan het einde van het schooljaar in groep 8 wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd
aan de ouders van de betreffende leerlingen.

Stichting Leergeld Nijmegen
Steeds meer ouders kunnen de activiteiten die scholen en clubs organiseren voor hun kinderen niet
betalen. Zoals sporten, zwemles en dansles. Ook de bijdrage die de school vraagt voor activiteiten en
schoolreizen kunnen niet alle ouders betalen. Leergeld Nijmegen kan deze gezinnen helpen. Deze
kinderen kunnen dan gewoon meedoen. Ze helpen ouders met kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die in
Nijmegen wonen en een laag inkomen hebben. Wilt u weten of uw gezin recht heeft op hulp van
Leergeld Nijmegen? Meld u dan aan bij Leergeld Nijmegen. Dat kan op de website:
http://www.leergeldnijmegen.nl/ Ook als u werkt en een laag inkomen heeft, kan Leergeld Nijmegen u
helpen. Contact met Leergeld Nijmegen telefoon: 024 323 76 44. Bereikbaar op maandag, woensdag
en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. e-mail: info@leergeldnijmegen.nl website:
www.leergeldnijmegen.nl

4.3

Schoolverzekering

Er is sprake van een schoolverzekering.
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.
Schoolongevallenverzekering
Indien op school een ongeval plaats vindt, is de school verzekerd voor uitkering bij blijvende invaliditeit,
vergoeding tandartskosten voor leerlingen, leerkrachten en hulpkrachten.
Doorlopende reis-/evenementenverzekering
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Gedekt zijn de reisbagage, repatriëring en schade bij niet doorgaan van georganiseerde evenementen.
Eigendommenverzekering personeel en vrijwilligers
Dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen in verband met buitenschoolse activiteiten en
dekking bij verlies van no-claimkorting auto.

4.4

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is
van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van
tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming
geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziekmelding
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen, moet u het ons vóór
aanvang van de lessen telefonisch melden.
Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Verlof aanvragen wegens bijzondere omstandigheden:
Om vrij te krijgen moeten de ouders uiterlijk vier weken van tevoren een vrijstelling van schoolbezoek
aanvragen bij de directeur (m.u.v. een begrafenis). Deze beoordeelt tot maximaal tien 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.
Ongeoorloofde afwezigheid van de leerling wordt door de directie gemeld bij de leerplichtambtenaar,
in de meeste gevallen zal er door de leerplichtambtenaar contact worden opgenomen met de ouder
(s)/verzorger(s). Vrijstellingsaanvragen voor meer dan tien dagen moeten bij de leerplichtambtenaar
worden ingediend.
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5

Ontwikkeling van leerlingen

5.1

Tussentijdse toetsen

De resultaten van de methode onafhankelijke toetsen (Cito) worden 2 keer per jaar verzameld op
school-, groeps- en leerlingniveau. Deze worden in teamverband besproken en op groepsniveau tussen
leerkracht en intern begeleider.
Vanuit de plenaire bespreking op schoolniveau vindt een verdere analyse op groeps- en leerlingniveau
plaats. Daarnaast stelt de leerkracht doelen op vaardigheidscore in relatie tot de scores op de
methodegebonden toetsen.
De leerkracht maakt voor de groep ook een categorieënanalyse voor de vakken technisch lezen,
rekenen en spelling, om daarmee voor de volgende planperiode afgestemde leerdoelen op te stellen.

5.2

Eindtoets

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

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

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
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Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2018-2019?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b

5,9%

vmbo-k

2,0%

vmbo-k / vmbo-(g)t

17,6%

vmbo-(g)t

5,9%

vmbo-(g)t / havo

5,9%

havo

19,6%

havo / vwo

13,7%

vwo

29,4%

5.4

Sociale ontwikkeling

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

Samen

Positief

Groei

Ons motto:

Door aandacht en groei ontstaat vertrouwen in eigen kunnen.

16

Samen
Samen spelen, samen leren en tegelijkertijd jezelf leren kennen, daarmee kom je verder dan in je
eentje. Samen nodigt uit tot zelfreflectie: je eigen houding en gedrag leren kennen in de dynamiek van
een groep of als je succes hebt, en ook bij een tegenslag of als iets mislukt. Daarbij heb je anderen
nodig. Zij bieden het zicht op ontwikkeling en mogelijkheden en ondersteunen als het nodig is om weer
op eigen benen te gaan staan. Samen vereist het nemen en het delen van verantwoordelijkheid. Samen
bevordert autonomie: iedereen wordt daar sterker van!
Positief
Dit is onze basishouding want wanneer we de werkelijkheid met een positieve inslag bekijken, dan zien
we de mogelijkheden en kansen. Zo ontwikkelen we vaardigheden die ons verder brengen in de
maatschappij. Daarbij denken we aan het durven vragen van hulp, het aangaan van sociale contacten,
het leveren van inspanning en volhouden om iets te bereiken, maar ook ruimte krijgen om fouten te
mogen maken én ervan te leren. In alles wat we doen benaderen we de zaken vanuit deze houding en
leren we om kritische feedback op een waarderende manier te geven en te ontvangen.
Groei
We zien het als een opdracht van ieder mens om de eigen potentie ten volle te ontwikkelen. Als school
willen we daaraan bijdragen door het persoonlijk elan van ieder kind en ieder teamlid naar boven te
halen. Op deze manier dragen we bij aan een verrijking van de samenleving. En daarin kan niemand
gemist worden.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Op De Akker hebben we schoolregels en groepsafspraken.
De schoolregels zijn:
•
•
•
•
•

We zijn aardig voor elkaar
We zijn rustig in de school
We zijn zuinig op alles om ons heen
Zeg ik stop hou dan op
Iedereen hoort erbij

Iedere leerkracht maakt aan het begin van het schooljaar afspraken met de leerlingen in de klas. Deze
afspraken hangen zichtbaar in de klas en gaan over de omgang met elkaar, met de ander en met de
omgeving, enkele voorbeelden van groepsafspraken:
•
•
•

5.5

We zeggen goedemorgen en geven een hand (voet of ellenboog)
We gaan 1 voor 1 naar het toilet
We zetten zelf onze stoel op de tafel aan het einden van de dag

Kwaliteitszorg
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Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Hoe houden we onszelf scherp?
Op De Akker zijn het niet alleen de kinderen die leren. Ook de leerkrachten en de schoolleiding blijven
zich ontwikkelen. Zo borgen wij ons onderwijskundig beleid. Bovendien zorgen we er voor dat onze
school eigentijds blijft en afgestemd op de vraag van onze maatschappij. Ieder schooljaar worden de
belangrijkste speerpunten vastgesteld waar de scholing door het team en de teambijeenkomsten op
gericht zijn. Tijdens de studiedagen aan het begin van het schooljaar wordt hiervoor de aftrap gegeven.
Andere structurele ontwikkelactiviteiten voor ons zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Leer- en ontwikkelteams
Flitsbezoeken door de directie, de bouwcoördinatoren en de IB’er.
Persoonlijke ontwikkelingsplannen
Collegiale consultaties
Gesprekscyclus op basis van competenties
Joseph-inspiratiedagen
Masterstudies
Tweemaal per jaar een visitatie op school

De Beleidsthema's voor de komende jaren zijn:
Thema 1: Pedagogisch klimaat en sociaal-emotionele ontwikkeling
Doel en omschrijving: In dit thema gaat het om de realisering van een omgangscultuur in de school
waarin iedereen zich maximaal kan ontwikkelen. Vragen daarbij zijn: welk gedrag willen we in school
zien van onze medewerkers, leerlingen en ouders? Welk gedrag leidt naar de doelen van de school en
draagt ook bij aan welbevinden van jezelf en de ander? Het doel is een doorlopende aanpak te
ontwikkelen die voor iedereen helder en duidelijk is. In deze omgangscultuur kan iedereen zich
uitspreken, wordt er naar elkaar geluisterd en worden grenzen gerespecteerd, altijd met behoud van
een constructieve verbinding met elkaar.
Thema 2: Ouderbetrokkenheid: samen werken aan leren en opvoeden
Doel en omschrijving: In dit thema gaat het erom dat we in samenwerking met de ouders willen werken
aan de realisering van een voor onze school passende ouderbetrokkenheid. Een optimale onderlinge
communicatie is daar een onderdeel van. We weten dat een passende en hoge ouderbetrokkenheid
bijdraagt aan de beste kansen op goed onderwijs voor alle leerlingen van de school. We maken daarbij
onderscheid tussen het pedagogisch, organisatorisch en onderwijskundig gebied van
ouderbetrokkenheid. De formele en de informele onderlinge communicatie spelen daarbij een
belangrijke rol.
Thema 3: Eigenaarschap bij kinderen
Doel en omschrijving: Onze leerlingen zijn de belangrijkste eigenaren van hun onderwijsleerproces. De
school activeert hun participatie in de organisatie (in besluitvorming et cetera) door de bevordering van
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zelfstandigheid, intrinsieke motivatie, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen. Met
betrekking tot hun leerproces leren kinderen keuzes maken, zich bewust te worden hoe en waarom ze
iets leren en verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen resultaten en leerproces.
Thema 4: Rekenonderwijs
We willen een heldere doorlopende leerlijn voor het rekenonderwijs, zichtbaar en herkenbaar in alle
groepen 1 t/m 8 waarbij de lesaanpak volgens het EDI-model wordt gehanteerd in combinatie met
bewegend leren en coöperatieve werkvormen. Hiernaast streven we naar een eindniveau: beheersing
1S einde groep 8!
Thema 5: Lees- en taalonderwijs
De schoolbrede aanpak zoals hierboven beschreven willen we ook gaan toepassen op het lees- en
taalonderwijs. Naast de ontwikkeling van een doorgaande lijn gaan we aan de slag met een eenduidige
onderwijskundige aanpak volgens het EDI-model in alle groepen en de ontwikkeling van betekenisvolle
activiteiten. Tevens willen we van de school een taalrijke(re) omgeving maken.
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6

Schooltijden en opvang

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:15

-

Dinsdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:15

-

Woensdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:15

-

Donderdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:15

-

Vrijdag

-

08:30 - 12:00

12:45 - 14:15

-

Opvang
Schooltijd

Maandag: lunch voor alle leerlingen van 12.30-12.45
Dinsdag: lunch voor alle leerlingen van 12.30-12.45
Woensdag: lunch voor alle leerlingen van 12.30-12.45
Donderdag: lunch voor alle leerlingen van 12.30-12.45
Vrijdag: lunch voor alle leerlingen van 12.30-12.45

Bewegingsonderwijs
Vak

Groep(en)

Dag(en) v/d week

Gymnastiek

4-8

maandag / vrijdag

Gymnastiek

1-3

woensdag

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met BSO Heiweg en KION (BSO Makker), in
en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Tussenschoolse opvang
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Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met KION (BSO Makker), Struin en BSO
Heiweg, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Op de website van de diverse aanbieders (BSO)
vindt u informatie over opvang tijdens studiedagen.

6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

17 oktober 2020

25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021

21 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

17 juli 2021

28 augustus 2021

Studiedagen team: alle leerlingen vrij
1. Maandag 12 oktober 2020
2. Maandag 7 december 2020
3. Vrijdag 5 februari 2021
4. Dinsdag 23 maart 2021
5. Woensdag 28 april 2021
6. Woensdag 26 mei 2021
7. Donderdag 17 juni 2021
Vrije middagen: alle leerlingen zijn vrij om 12.30. Kinderen lunchen die dag niet op school
vrijdag 18 december 2020
vrijdag 12 februari 2020
vrijdag 16 juli 2020
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6.4

Wie is wanneer te bereiken?

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

Dag(en)

Tijd(en)

Schoolverpleegkundige

woensdag

zie website

Schoolmaatschappelijk werk

wisselend

in overleg

De School als Vindplaats

wisseldend

in overleg
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