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Onze adressen
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Adres
hoofdgebouw

Adres
dependance

Adres
Bestuur

Millinxstraat 33
3081 PE Rotterdam
www.CBSdeAkker.nl
tel 010 - 4844687
(groep 0, 1, 2, 6, 7 en 8)

’s Gravendeelstraat 4
3081 TJ Rotterdam
tel 010 - 8415749
(groep 3, 4 en 5)

Stichting PCBO
Elzendaal 15
3075 LS Rotterdam
tel 010 – 4191300
www.pcbo.nl
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SCHOOLTIJDEN
De schooltijden, vakanties en vrije dagen staan
op onze site www.CBSdeAkker.nl
De kinderen eten tussen de middag op school
en krijgen gemiddeld minimaal 6 uur per week
extra les.
Leerlingen van groep 1 zijn niet verplicht deze
lange dagen te maken en kunnen na overleg
eerder opgehaald worden.

Zorg ervoor dat uw kind elke dag op tijd is
Elke dag die wordt gemist op school, leidt tot achterstanden

Voorwoord door het bestuur
Welkom op CBS de Akker, een PCBO-school.
PCBO biedt opvang en onderwijs op voornamelijk Rotterdam-Zuid met 23 basisscholen, 11 eigen
peuterspeelzalen, 3 kindcentra en 4 scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Wij werken met elkaar samen en
delen hetzelfde hart voor ontwikkeling.
Wij zien school als een oefenplek waar ieder kind in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar
leerlingen leren van elkaar en met elkaar. Waar extra aandacht is voor kinderen die dat nodig hebben en waar
iedere leerling welkom is en zich welkom voelt.
Onze leerkrachten noemen we ‘hartwerkers’. Zij zijn trots op hun vak en staan voor goed onderwijs en brede
vorming van uw kinderen. Onze collega’s krijgen ook veel mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.
Leerlingen groeien het meest als school goed samenwerkt met thuis. Wij betrekken u als ouder actief op
verschillende manieren bij het onderwijs aan uw kind(eren). Vanzelfsprekend staan wij ook open voor uw
vragen en opmerkingen.
Zo werken we met elkaar aan een basis die klopt. En zorgen wij er samen voor dat uw kind een fijne schooltijd
met goed onderwijs krijgt.
Hartelijke groet,
Diane Middelkoop & Piet Monster
College van bestuur PCBO
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ALGEMEEN
Beste ouders en kinderen,
Voor u ligt de nieuwe SCHOOLGIDS.
Kijk deze gids eerst eens goed door. U kunt de informatie vinden van A tot en met Z. We hopen dat iedereen
hier veel plezier en gemak van heeft en we wensen u allen een goed schooljaar 2021-2022 toe!
Een gids wijst u de weg; deze gids wijst u de weg in onderwijsland.
We wijzen u er nadrukkelijk op dat sommige groepen van onze school vol zitten. Dat wil zeggen dat de
maximale capaciteit qua aantal leerlingen en/of de leerlingenproblematiek is bereikt. Voor enkele groepen
kunnen geen leerlingen meer worden ingeschreven. Er is dan een leerlingenstop.

de directie van "CBS de Akker"

Waarom heet onze school "De Akker" ?
Kent u het verhaal uit de Bijbel over de Zaaier? Hij zaait op de akker en hoopt dat deze zaadjes wortel schieten
en vrucht zullen dragen. Zo willen wij ook bezig zijn in het leven van de kinderen. Door het vertellen van
Bijbelverhalen en het geven van lessen hopen wij de kinderen inspiratie mee te geven voor hun latere leven,
zodat ook zij de vruchten daarvan zullen plukken.
Op de volgende pagina leggen we uit wat de bedoeling is van het "Christelijke" van onze school.
CBS de Akker is een moderne, open, Christelijke basisschool waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst.
Duidelijke regels zorgen voor orde en regelmaat.

De zaaier ploegt en zaait
op de akker,
zodat alles kan groeien
voor een goede oogst
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WAT IS EEN CHRISTELIJKE SCHOOL ?
Onze school is een Christelijke school. Wij praten over ons geloof en ook over andere geloven die er zijn.
Zo gaan we op zoek naar inspiratie en laten we zien dat alle mensen belangrijk zijn.
Kinderen en ouders zijn de belangrijkste bewoners van onze school, alles draait om hén. De kinderen leren van
de leerkrachten. De ouders zijn welkom, soms in de klas en altijd bij de ouderconsulente. Zo leren we elkaar
kennen en vertrouwen. Zo werken we aan een betere wijk en een betere wereld.
De Christelijke school en de Wet op het Basisonderwijs
Onze school moet zich evenals alle basisscholen in Nederland houden aan de Wet op Primair Onderwijs.
Rekenen, taal en een aantal andere vakken zijn verplicht. Ook het aantal uren onderwijs is wettelijk geregeld. Er
zijn eisen aan wat de kinderen moeten leren om straks het Voortgezet Onderwijs te kunnen volgen. Alle
basisscholen in Nederland werken daaraan.
Wat doet de Christelijke school nog meer ?
Naast vakken als rekenen, taal, schrijven, gymnastiek, expressie en wereldoriëntatie, starten we iedere dag met
bidden, vertellen en zingen. Zo krijgen de kinderen op onze school godsdienstige vorming. Dit wil zeggen dat wij
op school met de kinderen praten over God en het geloof in Hem. We doen dit door middel van
klassengesprekken, samen bidden, het vertellen van verhalen uit de Bijbel en het vieren van de feesten
(bijvoorbeeld het Paasfeest en het Kerstfeest). Ook zingen we samen. Praten alleen is gemakkelijk. Je kunt wel
vertellen wat je mening is, maar de leerkrachten op school proberen ook in hun gedrag te laten zien wat
geloven voor hen betekent.
De Christelijke school en andersgelovigen en andersdenkenden
Respect voor elkaar vinden we vanuit ons geloof belangrijk. Op "de Akker" en op de andere basisscholen van
het bestuur zitten ook kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond.
Iedereen is welkom omdat het voor ons allen belangrijk is
samen te leren leven in een stad waar veel verschillen zijn. We
geloven niet allemaal op dezelfde manier op onze school. We
praten in de klas ook over onze manieren van geloven en over
onze manieren van denken. We vragen iedereen eerbied voor
de manier waarop in de klas wordt omgegaan met de Bijbel, het
lied en het gebed.
De school wil meewerken aan wederzijds begrip tussen mensen
met verschillende achtergronden, verschillende talen en
verschillende geloven. Er werken collega’s met verschillende
geloven op onze school, juist om te laten zien dat we bij elkaar
horen. Wie dit jong leert zal het later des te beter in de praktijk
kunnen brengen. Een goed contact tussen kinderen,
leerkrachten en ouders is in dit opzicht erg belangrijk. Wij
hopen dat uw kind zich thuis zal voelen op deze basisschool en
dat U als ouder mee wilt denken en mee wilt doen om de
goede verhoudingen tussen ouders en school in stand te
houden.

Het team van Christelijke Basisschool de Akker
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Van A tot en met Z
AKKERNIEUWS
Ongeveer één keer per maand werken wij Akkernieuws bij op onze site. Hierin staat al het nieuws
dat belangrijk is voor u en uw kind.
Daarnaast is er op de site de Kalender met de maanden en activiteiten en vakanties en vrije dagen.
En er zijn nog meer knoppen met informatie.
Wij gebruiken voor alle communicatie naar de ouders onze schoolapp Social Schools.
Op de site wordt uitgelegd hoe ouders de app kunnen installeren en gebruiken.

Lees dat nieuws samen met uw kind.
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AFSPRAKEN OP ONZE SCHOOL
Op onze school hebben we afspraken die regelmatig terugkomen.
Binnenkort zullen we deze afspraken met u delen, we zijn toe aan vernieuwing.

BETER PRESTEREN en Gelijke Kansen
© CBS de Akker
2012

Dit jaar werken we voor het elfde jaar mee aan het project Beter Presteren van de Gemeente
Rotterdam. Onze school staat in de Children’s Zone.
Zie op de site Praktische Informatie / Children’s Zone

BIBLIOTHEEK
Zie alle informatie over onze
schoolbibliotheek op de site bij
Onze school / Onze bibliotheek

Neem iedere woensdag je boek mee naar
school om het te ruilen.
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BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)
Onze school werkt samen met:
BSO smallsteps
Millinxstraat 69
tel: 010-4845990

BSO Kiddoozz
Brielselaan 42c
tel: 010-4841833

BSO Kiddoozz
Rijsoordstraat 46B
Tel: 06 58843677

www.kinderopvangmillinxparkhuis.nl

www.kiddoozz.nl

www.kiddoozz.nl

Zie verder de site van deze BSO’s

CALAMITEITEN
Twee keer per schooljaar wordt er een oefening gehouden in het kader van het calamiteitenplan. Samen met
de kinderen oefenen we dan op welke manier we het veiligst en het snelst de school kunnen verlaten.
Het is erg belangrijk dat ook de kinderen weten wat ze moeten doen in onveilige situaties, bijvoorbeeld bij
brand. De brandweer controleert de school twee keer per jaar en is zeer streng. In de school zijn rookmelders,
brandblussers, branddekens en brandsirenes aanwezig. Onze school heeft een BHV-ploeg en op diverse
plaatsen zijn EHBO-dozen.
Wanneer er echt een gevaarlijke situatie is, luister dan naar Radio Rijnmond of kijk op www.rijnmond.nl
De school en de hulpverleners zorgen zo goed mogelijk voor uw kind. Zorg dat wij uw adres en
telefoonnummer hebben. Kom niet naar school en bel niet naar school, maar wacht eerst op bericht.
Politie, brandweer en Gemeente geven ons instructies. Wij zorgen voor de kinderen, samen met hen.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en
gezondheid. Daarnaast ook voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen
en jongeren tot 19 jaar. Ook voor vragen tijdens de zwangerschap kunt u bij hen terecht.
Kinderen komen bij het CJG vanaf de geboorte en ook weer op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.
En zelfs na de middelbare school geven ze advies, ondersteuning en hulp aan jongeren.
Daarmee heeft het CJG de taken overgenomen van het Consultatiebureau Ouder & Kind en de
jeugdgezondheidszorg van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen,
gezinscoaches, pedagogen en andere hulpverleners
met elkaar samen. Er is altijd een CJG bij u in de
buurt. Op de website www.cjgrijnmond.nl staan
locaties, openingstijden en meer informatie.

Het CJG op de basisschool
In het basisonderwijs komen u en uw kind een
aantal keer in contact met het CJGJeugdgezondheidsteam.
In groep twee van de basisschool nodigen zij u uit
voor het gezondheidsonderzoek van uw kind.
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Na een onderzoek en gesprek met uw kind bespreken ze de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind met u.
Naast deze onderzoeken krijgt u in het jaar dat uw kind negen jaar wordt een oproep van het CJG om uw kind te
laten vaccineren.
Het CJG is gekoppeld aan de Gemeentelijke administratie, zo weten ze dat uw kind op onze school zit.
De school wisselt alleen informatie met het CJG uit wanneer de ouders daar toestemming voor hebben
gegeven.

De schoolarts
De ouders kunnen altijd op afspraak naar de jeugdarts of de verpleegkundige.
Het onderzoek van de arts wordt op school met de IB-krachten doorgesproken.
Het adres van ons CJG is:

Centrum voor Jeugd en Gezin Charlois
Het CJG heeft vier kerntaken, het bieden van opvoedondersteuning, het monitoren van de ontwikkeling van
kinderen, het verlenen van basis medische zorg en het uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma. Het CJG is
er om handvatten aan ouders te geven om de thuissituatie te verbeteren en waar nodig werken zij ook samen
met andere professionals.
De jeugdverpleegkundige van het CJG kan aansluiten bij zorgoverleggen op school. Kinderen van 0 tot 18 jaar
komen een aantal keer bij het CJG voor reguliere onderzoeken en vaccinaties. Ook kunnen school en/of ouders
een extra onderzoek aanvragen, bijvoorbeeld voor het gehoor en het meten van lengte en gewicht. Het CJG
biedt ook diverse oudercursussen aan op het gebied van opgroeien en opvoeden.
Het CJG vindt u aan het Zuidplein, nummer 2, 3083 CW Rotterdam
Bellen met een vraag of om een afspraak te maken kan altijd via tel. 010-2010110

COMPUTERS
Op school werken wij in alle groepen met
computers. Iedereen krijgt met computers te
maken, dus oefenen wij het gebruik. Rekenen,
taal, puzzelen, schrijven, Internet en E-mail
horen daar bij. Kijk ook op
www.CBSdeAkker.nl en je ziet dat onze
school meedoet in de digitale wereld. Een
computer kan heel leerzaam zijn mits je niet
altijd hetzelfde spelletje doet.
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DIGI-BORDEN
In alle groepen is er een digibord.

Een digibord is een groot scherm waar de juf op werkt met behulp van Internet.
Hierdoor kun je snel alles leren.
We kijken ook regelmatig naar nieuwsuitzendingen of leerzame Youtube-filmpjes.

DURE SPULLEN
Geef uw kind geen dure spullen mee naar school. Een mooie telefoon, een gouden ketting, soms raken ze kwijt.
Daar kunnen we als school dan niet verantwoordelijk voor zijn. Gelukkig gebeurt zoiets niet vaak. Help mee en
laat die dure spullen thuis.

EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken)
In onze schoolgebouwen zijn goed gevulde EHBO-dozen aanwezig. Enkele leerkrachten zijn belast met de
"eerste hulp". Wanneer zich iets voordoet wat we zelf niet aankunnen of aandurven, dan nemen we direct
contact op met thuis, als er niemand thuis is bellen we de huisarts of gaan we naar het ziekenhuis. Het is voor
ons van groot belang te weten wie uw huisarts is. Ook blijkt uit de praktijk dat het belangrijk is dat wij een
tweede adres van u hebben waarop kennissen of familieleden bereikbaar zijn.
Onze school heeft een medicijnprotocol. Gebruikt uw kind medicijnen, maak dan een afspraak om het protocol
te leren kennen. Onze juffen mogen nooit medicijnen toedienen zonder afspraak met de ouders.

9

Schoolgids 2020-2021

ETEN EN DRINKEN

Het is nodig dat kinderen 's morgens thuis wat eten en drinken. Met een lege maag kun je niet goed
werken! Onder schooltijd is er een korte pauze om fruit te eten en iets te drinken. Voor het water
drinken op school heeft ieder kind van groep 3 t/m 8 een eigen bidon. De kleuters nemen zelf een beker mee
van huis. Geeft u voldoende gezond eten mee, want tussen de middag eet uw kind ook op school. Géén cola of
andere frisdrank meegeven, ook geen chips, pizza, snackfoods of snoep. Eet gezond, eet groente en fruit.
Drink gezond, drink water. Samen met de Gemeente Rotterdam doen wij mee aan Lekker Fit!
In alle groepen drinken we water, dat is veel gezonder dan sap waarin teveel suiker zit.
We proberen gezond te leven, te eten en drinken. Daarom eten we op school graag gezond eten uit de
brooddoos. Wij zien dat dit al heel goed lukt !
In de eerste pauze eten we fruit en drinken we water. Probeer uw kind elke dag een fruit-pauzehap
mee te geven voor de ochtendkring.
Voor het trakteren geldt dat een gezonde traktatie zeer op prijs wordt gesteld, ook door de meesters en
juffen. Bij het snoepen zeggen we dan: “Kleine is oké en één is genoeg”.

Denk aan de gezondheid en doe mee !

GOEDE DOELEN
Elk jaar sparen we geld rond Kerst voor een goed doel. Voor een klein bedrag helpt u mee kinderen in arme
delen van de wereld ook te laten leren. Met een klein beetje van ons geld kunnen we helpen bij een tsunami
of een aardbeving. In november leest u in Akkernieuws wat ons goede doel dit jaar is, ook wordt er in de klas
over verteld door mensen die erbij betrokken zijn.

GYMMEN
Er is voor de kleuters een schitterend speellokaal. Kleuters gymmen het prettigst in hun ondergoed of T-shirt
met sportbroekje. Trekt u alstublieft kleding aan die de kleuters zelf kunnen uit- en aantrekken. Het wordt
aangeraden om uw kind uit hygiënische overwegingen gymschoentjes mee te geven. De gymkleding van de
kleuters kan in een tas op school blijven. Wij gymmen met de midden- en bovenbouw in verschillende zalen,
steeds onder begeleiding. Het rooster hiervan ziet u op onze site bij Lekker Fit!
Voor kinderen in groep 3 t/m 8 is een gympak of gymbroek met T-shirt verplicht. Zaalgymschoenen zijn aan te
bevelen. Deze mogen dan niet buiten gebruikt zijn.
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HIER STAAN WIJ VOOR:

Respect en samenwerking

Beter presteren

Ouders leren mee en doen mee

Passend onderwijs

We maken een rijke leeromgeving

Ik kan het zelf!
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HUISWERK
In de onderbouw kunt u meehelpen door aan ons
thuisprogramma en Overstap mee te doen. U kunt
dan thuis met uw kind belangrijke dingen doen die
ook leuk zijn. De groepen 4 krijgen wekelijks
leesbladen en sommen mee in een huiswerkmap, in
groep 5 loopt dit door. Groep 5 tot en met 8 leren
iedere week thuis hun dictee en/of weekwoorden.
In de hoogste groepen wordt ook huiswerk gegeven
voor woordenschat en wereldoriëntatie.
Het huiswerk op de basisschool is bedoeld om
alvast te wennen aan de toekomst, omdat in het
voortgezet onderwijs dagelijks huiswerk gemaakt
en geleerd moet worden. Een kind leert niet alleen
op school, maar overal. Tv-programma’s als het
Jeugdjournaal (voor de oudere kinderen) zijn zeer
leerzaam. Via de site van de school kun je via
Leerzame Links op internet veel leren! Er zijn
diverse instituten actief in de buurt die helpen bij
het maken van huiswerk; het is prima wanneer uw
kind daar heen gaat. Je leert ook snel denken en
handelen (en rekenen) door samen spelletjes te
spelen.

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
De Inspectie van het Onderwijs let op de kwaliteit van de scholen.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.onderwijsinspectie.nl
Het emailadres is info@owinsp.nl
Voor vragen over onderwijs kunt u bellen met 0800 – 8051 (gratis).

KINDERBOEKENWEEK
Alle groepen van de school zullen hier op hun eigen manier
uitgebreid aandacht aan schenken. De 67ste
Kinderboekenweek is dit jaar van 6 t/m 17 oktober. Het is een
goed idee uw kind dan een boek te geven. Het thema is dit
jaar “Beroepen; worden wat je wil” en gaat over landen en
voertuigen.
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KINDERBOERDERIJ
Elke groep van de school gaat eenmaal per jaar voor een les naar
kinderboerderij "de Molenwei". Buiten de schooltijden kunt u
hier ook terecht. Het is leuk om bijvoorbeeld in de vakantie naar
de kinderboerderij te gaan. Het adres is: Brammertstraat 10
(einde tramlijn 2)

KLACHTENREGELING en MELDCODE
Door de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet zijn schoolbesturen verplicht een klachtenregeling vast te stellen en in te
voeren. Hierdoor kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van
het schoolbestuur en het personeel. De klachtenregeling die het bestuur heeft vastgesteld is alleen van toepassing als men met
zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school kunnen
namelijk in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste manier worden afgehandeld.
Als dit niet tot de mogelijkheid behoort, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.
Wilt u een beroep doen op de klachtenregeling omdat u er met de leerkracht en/of de directeur van de school niet uitkomt dan
kunt u zich in eerste instantie wenden tot de schoolcontactpersoon. Voor onze school zijn dat juffrouw Marga van Koppen en
juffrouw Maria Azrioual-van der Kemp. Mocht u zich vooraf op de hoogte willen stellen van de regeling of alleen maar
geïnteresseerd zijn, dan kunt u of bij de schoolcontactpersoon of bij de schooldirectie inzage vragen in de klachtenregeling.
Komt u er op school helemaal niet uit dan kunt u contact opnemen met andere instanties:
Het adres van de klachtencommissie is:
Landelijke Klachtencommissie, Stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH DEN HAAG
info@gcbo.nl

Tel. 070-3861697

website: www.gcbo.nl

Het adres van de vertrouwenspersoon namens het bestuur is:
Mevrouw Hélène de Haart
Kraaijvangerstraat 28
3071 MC Rotterdam.
Telefoonnummer 06-40308024

emailadres: info@dehaartmediation.nl

Klachten over seksuele intimidatie en psychisch of fysiek geweld:
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en
besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied
van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering. Ernstige
klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en
informeren. Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: Tel. 0900-1113111
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Wij volgen de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld:
Elke organisatie die werkt met kinderen is verplicht te werken met de meldcode. Dit is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling. PCBO werkt ook met de meldcode. Het volgen van de stappen helpt onderwijsprofessionals bij het
signaleren en oppakken van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.
Iedere school heeft een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Op onze school zijn dat de beide intern
begeleiders. De intern begeleiders kunnen u meer informatie geven over de stappen van de meldcode.

SISA

Alle PCBO-scholen zijn aangesloten op SISA. SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken en is een computersysteem
waarin professionals aangeven dat zij betrokken zijn bij uw kind.
Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere
professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals
dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via SISA maken organisaties hun
betrokkenheid bij een kind kenbaar.
Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in
gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij
leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra ondersteuning aan bieden in SISA kenbaar maken.
SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én die hun
betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Algemene
Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In SISA staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de
professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. Over de zorgen om het kind wordt in SISA niets
genoteerd. Kijk voor meer informatie op www.sisa.rotterdam.nl

KLASSENBEZOEK
U wordt in het begin van het jaar uitgenodigd om één keer per jaar een gedeelte van de lessen bij te wonen in
de klas van uw kind. Zo kunt u met eigen ogen zien wat er in die klas gebeurt, wie erin zitten en hoe belangrijk
het is dat uw kind geen dag mist. Wacht u even de uitnodiging van de leerkracht af.

KLEDING/LUSSEN AAN DE JASSEN
Vooral voor de kleuters is het belangrijk makkelijk wasbare kleding te dragen.
U weet het zelf: een ongelukje is snel gebeurd! Wilt u er ook voor zorgen dat er
een stevige lus zit aan de jas van uw kind? De jas kan dan hangen zoals het
hoort en bovendien staat het netter in de gang.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Het is vanzelfsprekend dat leerlingen en leerkrachten correct en niet
aanstootgevend gekleed gaan. Extreme en/of provocerende uitingen op kledinggebied die te maken hebben
met religie, politiek of seksualiteit zijn niet toegestaan. Als dit voorkomt, zullen wij dit bespreken en kan de
toegang tot school ontzegd worden. Leerlingen dragen geen petten of andere hoofdbedekking.
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LEKKER FIT!
Zie op onze site de Praktisch informatie/Lekker fit!

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
De MR praat mee over beslissingen die in school genomen moeten worden. In de raad hebben in principe
zitting: 3 ouders en 3 leerkrachten. De schoolleiding is adviseur. De Medezeggenschapsraad is een wettelijk
voorgeschreven instantie. De raad wordt om advies gevraagd over zaken die bij reglement en wet zijn geregeld.
De vergaderingen van de MR zijn voor alle ouders toegankelijk. De samenstelling van de MR wordt
bekendgemaakt in Akkernieuws.

MEDIATION en Begeleid Spel
Een aantal leerlingen van de bovenbouw -gemiddeld
twee per klas- wordt opgeleid als mediator. Zij werken
samen met TOS tijdens het begeleid spel na de
lunchpauze. Deze leerlingen bemiddelen tijdens een
ruzie, onenigheid of woordenwisseling. Zij stimuleren de
leerlingen om een spel te spelen en zorgen ervoor dat er
geen leerlingen gepest of buitengesloten worden. Zij
komen elke maand onder begeleiding van de antipestcoördinator bij elkaar om te evalueren, het
mediation-spel te spelen of elkaar van feedback te
voorzien. Aan het einde van het schooljaar krijgen de
mediators een certificaat.

ORGANISATIE
De school is verdeeld in vier afdelingen of bouwen met ieder zijn eigen bouwcoördinator. De groepen 0 voor de
peuters vormen met vier groepen de Peuterbouw. De kleuters van groep 1 en 2 zitten in de Onderbouw. De
leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 vormen de Middenbouw. De oudste leerlingen zitten in de groepen 6 t/m 8
en vormen de Bovenbouw. In deze vier categorieën is het praktisch om gericht te werken en overleggen. Er is
geen verschil in niveau tussen een A-, B- of C-groep.

OUDERKAMER en OUDERPARTICIPATIE
Regelmatig zijn er themabijeenkomsten in de ouderkamer. Ook is er ieder jaar een vaderavond!
Er worden diverse opvoedings- en onderwijsondersteunende cursussen georganiseerd. Hiervoor wordt u
benaderd door onze ouderconsulente. En natuurlijk praten we erover wat u met uw kind thuis kunt spelen en
leren. U kunt spelmateriaal lenen uit onze kleine speel-o-theek. Op het digibord leggen we uit wat er wordt
geleerd in de klas. In de ouderkamer spreken we Nederlands, zodat we ons er allemaal thuis voelen. Op deze
manier geven wij vorm aan Sociale Integratie en Burgerschap. Wij vinden het belangrijk dat u als ouders
meedoet op school. Onze school heeft een actieve ouderraad. De ouders die hierin zitting hebben staan op
posters die in school hangen en we noemen hun namen in Akkernieuws, zodat u contact kunt maken.
U mag in de klas van uw kind komen kijken na afspraak. Er is heel vaak hulp nodig op school waarvoor wij u
zullen vragen. Ook vindt de leerkracht het fijn u af en toe te spreken bij het brengen of ophalen. U kunt ook uw
hulp aan ons aanbieden! Op vaste ochtenden is er inloop en kunt u meespelen met uw kind in de kleuterklas,
dat is gezellig en leerzaam.
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PEUTERS
Onze school werkt samen met Stichting Peuter & Co. Er zijn vier peutergroepen. Samen met de groepen 0
van Peuter & Co is onze school een Voorschool. We werken samen aan een project om ouders en kinderen te
ondersteunen. Jonge kinderen kunnen met na hun tweede verjaardag al 2 (minimum) of 5 (maximum) dagdelen
naar school en worden goed voorbereid op hun basisschooltijd. Informatie vindt u op de website van Peuter &
Co www.derotterdamsepeuterschool.nl daar kunt u ook digitaal inschrijven
Op onze schoolsite leest u de namen van de juffen.

PLAKBOEKEN
Verschillende werkjes van onze kleinsten worden in plakboeken verzameld. Aan het einde van het schooljaar
krijgen ze die mee naar huis als leuke herinnering aan hun eerste schooljaren.

PLEINREGELS
•
•
•
•
•
•
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nieuwe leerlingen kunnen de eerste twee weken door hun ouders naar de klas worden gebracht via
de ingang Borselaarstraat aan de achterkant of via de voordeur, kies zelf uw weg
tot de bel gaat op het schoolplein spelen, dat is veiliger dan erbuiten
er is vrije inloop tussen de 1e en 2e bel
voor ballen is het te gevaarlijk op het schoolplein, dus niet voetballen.
de groepen 3 tot en met 8 spelen in de ochtendpauze onder begeleiding buiten.
al het afval in de prullenbakken s.v.p.
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PLATTEGROND VAN DE SCHOOL (begane grond)

0C en 0D
1A
2A
2B
7B
IB

de 0-groepen voor de peuters
groep 1A
groep 2A
groep 2B
groep 7B
lokaal voor extra hulp aan leerlingen en voor gesprekken met ouders

Ook ziet u het speellokaal van de kleuters, de bibliotheek, het kantoor van de interne begeleiders
(juf Helma en juf Corine), de 0-groepen in het Millinxparkhuis de kantoren van directie en administratie.
De ouderkamer is beneden.
In het Millinxparkhuis is nog een andere vestiging van de 0-groepen op de 1e verdieping.
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PLATTEGROND VAN DE SCHOOL (1e verdieping)

0E en 0F
1B
1C
6A
6B
7A
8A
8B
Aula
SMW

de 0-groepen voor de peuters
groep 1B
groep 1C
groep 6A
groep 6B
groep 7A
groep 8A
groep 8B
personeelskamer
School Maatschappelijk Werkster (juf Marga)

Ook ziet u de ruimte van de conciërge (juf Ellie en juf Monique)
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PLATTEGROND DEPENDANCE
’s Gravendeelstraat 4

3A
3B
3C
4A
4B
5A
5B
RT

groep 3A
groep 3B
groep 3C
groep 4A
groep 4B
groep 5A
groep 5B
RT Rekenen
RT Lezen

Onze school heeft twee gebouwen: een aan de ‘s Gravendeelstraat en het hoofdgebouw van de Akker.
We werken sinds 2014 samen met de Elout van Soeterwoudeschool.
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RAPPORTEN en RESULTATEN
De rapportagevorm is afhankelijk van de groep waarin uw kind zit. Drie keer per jaar nodigen we u uit
de vorderingen met ons te komen bespreken. Het is van groot belang dat u als ouders naar de
rapportbespreking komt. Na het gesprek krijgt u een kopie mee. Het originele rapport blijft op school.
Onze resultaten vindt u op de Akkersite.

Groep 1 en 2 (kleuters):
Via observatieverslagen geven we een beeld van uw kind. Er wordt een rapport gemaakt, zodat u goed kunt
zien wat uw kind wel en niet kan. Er wordt gebruik gemaakt van het observatie-instrument “KIJK”.

Groep 3 t/m 8:
Drie keer per jaar is er een woord/letter/cijferrapport.

Aan een andere school:
Wanneer uw kind naar een andere school vertrekt, zullen wij altijd een Onderwijskundig Rapport naar de
nieuwe school sturen. Hierin vermelden we hoe de resultaten op onze school waren. Wanneer uw kind nieuw
is op onze school zullen we zo'n rapport aan de vorige school opvragen.

SCHOOLFONDS
De ouderbijdrage…
Met ingang van schooljaar 2021-2022 vragen PCBO-scholen geen ouderbijdrage meer. Schoolactiviteiten gaan
gewoon door en worden betaald door ons PCBO-schoolbestuur. Zo houden we onderwijs toegankelijk voor
iedereen.

SCHOOLFOTO'S
Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school om groepsfoto's en portretten te maken. U kunt zelf beslissen
of u de foto’s koopt of niet.

SCHOOLAPP
In 2020 is de schoolkrant vervangen door een app. Deze heet Social Schools. Op de site van de school vindt u
meer informatie over de werking. Via de Schoolapp ziet u direct foto’s en berichtjes uit de klas van uw kind op
de computer, op de tablet of op de telefoon.
U moet eerst inloggen bij de groep van uw kind. De code is op school verkrijgbaar en blijft de hele schooltijd
geldig.
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SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Aan onze school is een Schoolmaatschappelijk werkster verbonden, juf Marga van Koppen.
Zij geeft geen les, maar kan hulp bieden op vele terreinen: helpen bij problemen van kinderen, thuis
en op school, ouders met problemen helpen (ook via het Wijkteam), via oudergroepen samen praten
over opvoeding en onderwijs, samen met de leerkrachten de kinderen begeleiden.
Marga heeft haar eigen telefoonnummer op school, dat is 010-4852544
Kinderen brengen veel tijd door op school. Met de meeste kinderen gaat het goed, maar soms doen zich
problemen voor in het leven of de ontwikkeling, waarbij het helpt als er iemand meekijkt. Het
schoolmaatschappelijk werk (smw) geeft advies en ondersteuning aan ouders, leerlingen en
leerkrachten/pedagogisch medewerkers, zowel op de basisschool als op de voorschool.
De schoolmaatschappelijk werker (smw-er) is 1 of meerdere dagen per week op school en voert gesprekken op
school met kinderen en/of ouders en kan ook op huisbezoek komen. Via de leerkracht, intern begeleider of
schoolleiding kan hiervoor een afspraak gemaakt worden. De smw-er is een bekend en vertrouwd gezicht op
school en werkt laagdrempelig. Ouders, leerlingen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen een
beroep op hen doen wanneer een kind bijvoorbeeld erg druk of juist stil is, verdriet heeft, gepest wordt of geen
vriendjes heeft. Ook ingewikkelde situaties als ziekte, schulden, rouwverwerking, echtscheiding en
kindermishandeling kunnen een aanleiding zijn.
Als de hulp van de smw- er niet voldoet, verwijst zij door naar andere instellingen, zoals bijvoorbeeld het
wijkteam. Ook kan de smw-er samen met de medewerker ouderbetrokkenheid thema’s verzorgen voor ouders
in de ouderkamer.
De smw-er werkt nauw samen met alle betrokkenen binnen en buiten school, zoals directie, interne
begeleiding, de jeugdverpleegkundige, de contactpersoon van het wijkteam en de
schoolcontactpersoon van Passend Primair Onderwijs (PPO), het samenwerkingsverband voor passend
onderwijs.
Het smw gaat uiteraard zorgvuldig om met informatie uit gesprekken.

SCHOOLMELK
We drinken geen schoolmelk meer. Melk is gezond voor elk, maar water ook.
Water is bovendien gratis.

SCHOOLPLAN
Het schoolplan kunt u opvragen, het is een tekst waarin alles staat wat de meesters en juffen hebben
afgesproken met elkaar. Er staat in hoe en wat we op onze school leren. Als u het wilt lezen dan mag dat;
leen het in kantoor van meester Boot. Binnenkort komt het Schoolplan ook op de site.

SCHOOLPROJECTEN
In de onderbouw werken we met projecten van Sil en Lis. Op de deurkaart ziet u met welk onderwerp we bezig
zijn.
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De ouderkamer van CBS de Akker
In groep 3 kunt u meedoen aan het OverStap-project. U
wordt tien maal op school uitgenodigd als uw kind in deze
groep zit. Wij geven informatie over het LEREN LEZEN. Ook
krijgt u dan schitterende leesboekjes te leen om thuis met
uw kind te werken. Wij willen dat ieder kind aan het eind van
groep 3 eenvoudige boekjes kan lezen. We werken ook
samen met de Voorleesexpress, Frontlijn en Katrol,
organisaties die helpen bij het leren en leven thuis. Samen
spelen is belangrijk! Via school worden door de
ouderconsulent spelmaterialen uitgeleend. Vraag er naar in
de ouderkamer!
Ouderbetrokkenheid, verlengde schooldag, burgerschap, kunst en sociale competentie zijn belangrijke
onderwerpen op onze school en krijgen extra aandacht. Ons advies: wees betrokken bij de ontwikkeling van uw
kind en doe zoveel mogelijk mee ! Kom kijken bij feesten en presentaties.
Er zijn ook projecten als Amigo en Playing for Success waar kinderen aan mee kunnen doen.
In de bovenbouw besteden we extra aandacht aan de Rotterdamse haven en aan werken in de zorg.
Vorig jaar zijn we begonnen met het aanbieden van een gratis
abonnement op Squla.
Zolang het mogelijk is, blijven we dit doen. Het
Jeugdeducatiefonds ondersteunt ons hierbij.
Een activatiecode kunt u krijgen door een mailtje naar school te
sturen.
Zie ook www.squla.nl
Met Squla kun je via internet leren in je vrije tijd op een speelse
manier.
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SCHOOLTANDARTS
Sanakids “De coole schooltandarts”
Sanakids jeugdtandverzorging komt al 20 jaar op meer dan 40
basisscholen in Rotterdam Zuid.
Wij komen ook op de school van uw kind(eren), wist u dat???
Uw kind hoort vanaf 3 jaar elk half jaar naar de tandarts te gaan
voor de controle van het gebit. Als uw kind nog geen tandarts
heeft, u zelf weinig tijd heeft of u bent niet tevreden over uw
huidige tandarts, kan Sanakids zorgen voor de halfjaarlijkse
controle.
Onze Haal en Breng service:
Wij halen uw kind op van school om op onze praktijk het gebit te
controleren en eventuele kleine behandelingen te doen, zoals het
schoonmaken van de tanden en het maken van beschermlaagjes
op de nieuwe kiezen. Als er tijdens het bezoek wordt geconstateerd dat er nog een behandeling nodig is voor
b.v. vullingen, zullen wij uw kind hiervoor nog een keer ophalen van school. U wordt hierover altijd
geïnformeerd, want uw kind krijgt na elk bezoek een brief mee waarin staat wat er is gebeurd en wat er
eventueel nog moet gebeuren.
Onze Sanakids begeleidster zal uw kind samen met klasgenootjes uit de klas ophalen en naar onze praktijk op
het Noordereiland brengen. In onze bus zorgen we voor gezellige muziek en op de praktijk kan uw kind even
spelen of tekenfilms kijken tot hij/zij aan de beurt is. Hierna worden de kinderen weer terug naar school
gebracht.
Deze service is geheel GRATIS voor kinderen en u hoeft hiervoor geen aanvullende verzekering te hebben. Wij
declareren alles rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Dit gaat ook niet van uw eigen risico af.
Op school liggen inschrijfformulieren klaar die u kunt inleveren bij de leerkracht of u schrijft uw kind makkelijk
bij ons in via de website www.sanakids.nl
Heeft u nog vragen over Sanakids? Stelt u ze gerust!
U kunt vragen naar Nancy Koolmees, de coördinator van Sanakids.
Telefoonnummer: 010-4141200 of per e-mail: N.koolmees@sanakids.nl
Als uw kind tussentijds problemen heeft, kunt u 010-4141200 bellen van Sanakids om te vragen waar u
spoedhulp kunt krijgen (zelfs in de weekenden en vakanties) Neem uw verzekeringspasje mee. Goed poetsen,
ook als de tandarts er niet is, kan veel leed voorkomen.
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SCHOOL en TOS
Wij werken samen met TOS. Dat betekent Thuis Op Straat.
Stoere meiden en jongens helpen met toezicht en spelen op de pleinen.
Vaak zijn ze daar ook na schooltijd. We kennen elkaar en leren van elkaar.
Elke week heeft de directie contact met TOS en worden er afspraken gemaakt.
Zie de site van TOS www.thuisopstraat.nl
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SCHRIJVEN
Voor schrijven gebruiken wij in de hele school de nieuwe methode Pennenstreken.
Schrijven blijft belangrijk. Sommige letters en cijfers zijn moderner van vorm.
Hieronder staan de letters en cijfers zoals we ze dit jaar leren.

Zo houd je je pen goed vast!
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(kunst voor Rotterdammers)
De stichting Kunst voor Rotterdammers organiseert allerlei activiteiten voor Rotterdamse scholen.
Onze school doet mee met het Kunstpakket. Het gaat hierbij om: museumbezoek, muziek, creativiteit enz.
U krijgt bericht wanneer we met de bus naar een theatervoorstelling gaan. Wie dan te laat komt, mist iets
speciaals. Zie ook www.SKVR.nl

SPORT en SPEL
We doen als school mee aan diverse sport- en spelactiviteiten. We gaan daar met bus of metro heen.
Soms doen we mee aan een toernooi, omdat we lekker Fit!-school zijn. Ook na schooltijd gaat de gymzaal
open en kun je meedoen op afspraak.

SPREEKUUR
U kunt een afspraak maken met de schoolleiding, telefonisch of via de mail
Het adres is directie@cbsdeakker.nl
De leerkrachten staan u graag te allen tijde na schooltijd te woord. Het is niet prettig een gesprek met u te
hebben wanneer er veel kinderen bij zijn. Voor schooltijd komt het niet uit, dan zijn we beschikbaar voor de
kinderen.
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SPONSORS
Sporadisch maken wij gebruik van sponsorgelden. Het meeste geld besteden wij dan aan activiteiten voor
kinderen.

STARTBIJEENKOMST
In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht van uw kind om een
informatiebijeenkomst bij te wonen. Deze wordt gehouden in het lokaal van uw zoon of dochter.
De leerkracht vertelt u dan kort wat de kinderen dit schooljaar zullen leren.
Ook in het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd in de groep een les te komen bekijken als
kennismaking. U ziet dan de juf en de kinderen aan het werk.

TRAKTEREN
Kinderen die jarig zijn mogen natuurlijk trakteren. Wij vragen u iets mee te geven dat lekker én gezond is.
Ook voor de juffen en meesters. In het belang van alle kinderen. In de ouderkamer vindt u kaartjes met ideeën
voor gezonde traktaties. Echt waar: we zijn blij met fruit. Taart hoeft echt niet.

VEILIGHEID
Onze school wordt steeds gecontroleerd op allerlei vormen van veiligheid. De speeltoestellen worden
gecontroleerd en de brandweer en de ARBO checken alle punten. We oefenen met ontruimen.
Ook is er een medicijnprotocol (zie blz. 11)
Veiligheid betekent ook dat uw kind zich veilig voelt tussen de kinderen en medewerkers van school.
We maken afspraken over hoe we respectvol met elkaar omgaan. Onze school hanteert een anti-pestprotocol.
Hierin staan de stappen beschreven om pesten te voorkomen en hoe te handelen bij pestgedrag.
Heeft u hier vragen over, maak dan een afspraak met onze anti-pestcoördinator, juf Urmie Kertokario.
Het anti-pestprotocol mag iedereen lezen uiteraard en staat op onze site.
Dit schooljaar gaan we verder met het project Mediation, dat is een methode waarbij kinderen leren hun
onderlinge conflicten op te lossen. Via Akkernieuws houden we u hiervan op de hoogte.
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VERTROUWENSPERSONEN
De school is een samenwerkingsverband, waarin mannen en vrouwen, meisjes en jongens gelijkwaardig
functioneren. Daarbij zijn er bepaalde gedragscodes die de gelijkwaardigheid garanderen. Dat betekent dat
geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd worden in de school. Daarom zijn er een aantal afspraken
gemaakt op alle scholen in Nederland.
De belangrijkste afspraken op dit gebied op de scholen, en ook bij ons, zijn:
1. Het is niet acceptabel dat er vernederende of seksueel getinte grappen of opmerkingen worden gemaakt en
handtastelijkheden (elkaar vastpakken terwijl je dat niet wil) mogen niet plaatsvinden.
2. Seksuele afbeeldingen of verhalen horen niet op school (behalve bij voorlichting aan ouders of bij lessen over
het menselijk lichaam).
3. Bij zwemlessen wordt er gescheiden omgekleed.
4. Bij een werkweek slapen de meisjes op één zaal met een juf als begeleider en de jongens op één zaal met een
meester als begeleider.
5. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, worden gelijkwaardig behandeld en doen niet minderwaardig
tegen elkaar.
Op iedere school in Nederland zijn er vertrouwenspersonen die aangesproken kunnen worden als er vragen zijn
over de zes punten hierboven of als er iets aan de hand zou zijn waarover u in vertrouwen wil praten. De
vertrouwenspersonen op CBS "de Akker" zijn Marga van Koppen en Maria Azrioual. Hebt u vragen of
opmerkingen dan kunt u met hen een afspraak maken.

VERWIJDEREN en SCHORSEN VAN LEERLINGEN
In sommige gevallen kan de school besluiten een leerling van school te verwijderen of een paar dagen te
schorsen. Wanneer een kind dusdanige ernstige problemen heeft, dat het niet het Basisonderwijs kan volgen,
zullen wij na herhaald overleg met de ouders overgaan tot de verwijderingsprocedure. Wij vragen respect van
de leerlingen. Wij gaan fatsoenlijk met elkaar om. Schelden, ruziemaken en slaan horen daar niet bij. In
bepaalde gevallen zullen wij sancties toepassen in overleg met ons bestuur.
Leerlingen leren om mee te doen in de klas. Lukt dat niet dan kan een waarschuwing uitgedeeld worden.
Wanneer dat gebeurt worden de ouders ingelicht.

VERZUIM
Voorin de schoolgids ziet u de vakanties. Op andere dagen wordt geen vrijaf gegeven. Uw kind moet een
verplicht aantal uren op school aanwezig zijn. Als het niet anders kan, dan moet u schriftelijk vrij vragen, met de
redenen van het verzoek. De schoolleiding kan maximaal 5 dagen extra vrij geven. Als u geen toestemming
heeft en uw kind is toch afwezig dan kan de Gemeente Rotterdam u een boete opleggen via de
leerplichtambtenaar. Wij worden door Leerplicht regelmatig gecontroleerd en de school kan ook een boete
krijgen als we niet de verplichte lessen aan uw kind geven.

WATER DRINKEN
Op school drinken we WATER. Water is gezond. In sap en drankjes zit teveel suiker. Onze school doet mee aan
Lekker Fit! Een diëtiste komt regelmatig in de ouderkamer. Dik worden is een groot probleem en veroorzaakt
gezondheidsproblemen. We willen al vanaf jongs af aan werken aan gezondheid. Water is lekker en gezond. Alle
leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben hun eigen waterfles op school.
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WEBSITE
U vindt heel veel informatie op onze website www.CBSdeAkker.nl
Regelmatig zijn er gezellige, leerzame en grappige beelden van onze school te zien op Social Schools onze
schoolapp.

WERKWEEK
Dit schooljaar is er weer een werkweek, voor groep 8.
We gaan samen een paar dagen in de natuur leven, werken en slapen. Een paar dagen in een kamphuis wonen
is een heel bijzondere gebeurtenis. Hier een paar foto’s van de vorige werkweek:

ZIEKTE
Laat het de school weten als uw kind ziek is. Ons telefoonnummer staat voorin deze gids op bladzijde 2.
U kunt uw kind ook ziekmelden via Social Schools.
De gemeente vindt het heel belangrijk dat uw kind geen lessen mist en controleert regelmatig het
schoolbezoek.

ZORG EN EXTRA HULP
Interne Begeleiders
In groep 0 tot en met groep 3 is juf Corine Schemkes Intern Begeleider (IB-er) en in groep 4 t/m 8 juf Helma
Verhage. Deze juffen praten regelmatig met de andere leerkrachten over de onderwijsresultaten en het gedrag
van de kinderen. Bij achterstanden zorgen de IB-ers ervoor dat het kind gepaste extra hulp krijgt. Wanneer uw
kind deze extra hulp ontvangt, krijgt u bij het rapport hierover een aparte mededeling en vragen we uw
handtekening.
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We vinden het erg belangrijk dat u weet dat uw kind extra hulp nodig heeft en dus ook krijgt. Ook hebben
de IB-ers contacten met scholen voor Speciaal Onderwijs waar soms kinderen geplaatst worden. Bij vertrek
van onze school wordt een verslag (OKR) doorgegeven aan de nieuwe school.

Resultaten
We houden op school de resultaten van de leerlingen nauwlettend in de gaten. We doen dit met een
leerlingvolgsysteem. Regelmatig worden landelijke toetsen afgenomen om te kijken hoe de resultaten van het
onderwijs zijn. In groep 8 wordt de IEP-eindtoets afgenomen; in de andere groepen wordt het Citosysteem
gehanteerd. Deze resultaten zien ouders op het rapport. In de klas hanteren we drie arrangementen: talent,
basis en intensief. En in de bovenbouw ook nog zeer intensief (eigen leerlijn).
Resultaten van onze school vindt u via de site www.scholenopdekaart.nl

De gegevens die door de ouders (voogden) aan de school verstrekt worden en de resultaten van testen
en toetsen van de leerlingen worden door de school gebruikt om twee redenen en wel:
1. School-administratieve redenen. De school is verplicht om een leerling-administratie te voeren. Deze
gegevensverzameling valt onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Leerling begeleiding. De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het
begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het
vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Daarnaast worden deze gegevens opgenomen in een gegevensverzameling die de gegevens verwerkt tot
statische informatie ten behoeve van de evaluatie van het onderwijskundig beleid van de school en het
gemeentelijk onderwijsbeleid. Dit vindt plaats in de Onderwijsmonitor PO/VO gemeente Rotterdam. De
onderwijsmonitor levert uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie en de daaraan ten grondslag
liggende gegevensverzameling is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Logopedie en Oefentherapie
Wanneer uw kind logopedie nodig heeft, zullen we u uitnodigen op school en uitleggen hoe dat werkt.
Sinds 2021 is er op dinsdag logopedie op school en ook is er Oefentherapie van In Balans op school.
U wordt op de hoogte gesteld wanneer uw kind dit nodig heeft.

Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind
dat op school zit, of dat zich bij school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het
samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de taak van het Passend
Onderwijs, samen met die scholen uitvoert). In Rotterdam is dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl)
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Zorgplicht en de samenwerking met PPO
De zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor
hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen .
Wij werken nauw samen met de contactpersonen van PPO-Rotterdam.
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt
is dat de school waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school
passend onderwijs te bieden. Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld, echt geen passend onderwijsaanbod
kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede,
nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs is de school en
ouders bij het zoeken naar een nieuwe onderwijsplek behulpzaam. Voor meer informatie over Passend onderwijs kunt
u terecht op de website van:

•
•
•

De school: klik op www.CBSdeAkker.nl op de knop Passend Onderwijs
Passend Primair Onderwijs: www.pporotterdam.nl
Het schoolbestuur PCBO: www.pcbo.nl

Onze school is betrokken bij het PPO-proces. Dit betekent dat wij zoveel mogelijk leerlingen met leer- of
gedragsproblemen op school proberen te helpen met ondersteuning vanuit het Special Onderwijs middels
(Preventieve) Ambulante Begeleiding. Deskundigen vanuit het Speciaal Onderwijs helpen ons bij het oplossen van de
problemen.
De orthopedagogen van PPO voeren regelmatig observaties uit in alle groepen en bespreekt de leerlingen die opvallen
met de leerkracht en de IB-er. Een keer per maand is er een zorgoverleg tussen de directie, IB-ers,
schoolmaatschappelijk werk en de schoolverpleegkundige van CJG.
Daarnaast kan een zogenaamd OZO (Onderwijs Zorg Overleg) georganiseerd worden door de IB-er. Hieraan nemen de
ouders deel, de IB-er, de schoolcontactpersoon van het PPO, soms de SMW-er, soms de schoolverpleegkunde en waar
mogelijk de leerkracht. Met elkaar kijken we wat de juiste ondersteuning voor uw kind is. Blijkt dat een kind speciale
aandacht en/of hulp nodig heeft, dan is er eerst een gesprek met de ouders, daarna kan de school samen met de
ouders de hulp van het Zorgteam PPO of andere hulp aanvragen. We zullen ouders daarna regelmatig vragen op school
langs te komen om de extra zorg voor hun kind te bespreken wanneer er ontwikkelingen zijn.
De conclusies uit de onderzoeken van PPO worden altijd met de ouders besproken. Het zorgbesluit kan aanleiding
geven om extra hulp op school te krijgen voor het kind. In andere gevallen zal een andere onderwijsvorm effectiever
zijn en zal er samen met de IB-er een school voor speciaal onderwijs gezocht worden.
Onze beide Interne Begeleiders kunt u aanspreken wanneer u over dit onderwerp vragen heeft.
Op blz 2 hebben we al aangegeven dat een leerlingenstop voor enkele groepen geldt.

De school moet soms melden….
Een melding bij Veilig Thuis is voor ons verplicht als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een vermoeden van
kindermishandeling of huiselijk geweld. In deze gevallen moeten wij het Rotterdamse protocol volgen. Contacten met
Jeugdzorg of andere instanties zijn er ook indien nodig. In alle gevallen zullen wij eerst contact opnemen met de ouders
voor een bespreking of melding plaatsvindt.
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ZWEMMEN
Woensdagochtend zwemmen we in het nieuwe zwembad van Zwemcentrum Rotterdam.
Van 8.30 uur tot 9.30 uur, dus een uur lang. Groep 6 gaat het eerste halfjaar en groep 5 het tweede halfjaar.
Een zwembroek of zwempak moet strak om je lijf zitten, wijde kleren mogen niet gebruikt worden.
Kom op tijd! We gaan vroeg weg.

Bij de zwemles hoort ook weer een doel.
Diploma A, B, C en daarna Zwemvaardigheid 1 en 2. Doe je best.
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MEDEWERKERS VAN ONZE SCHOOL in 2021-2022
Een overzicht van onze medewerkers vindt u op de website van de school onder de knop INFORMATIE.

PRIVACY en WETGEVING
Vanwege de nieuwe wet op de privacy vragen wij u bij het inschrijven toestemming voor het al dan niet
plaatsen van foto’s. Wij gaan voorzichtig om met de privacy van de kinderen. Op onze school en op de pleinen
zijn filmploegen niet welkom. Ook ouders mogen in de klas niet filmen. Zij mogen wel hun eigen kind filmen bij
een verjaardag of bijvoorbeeld op de eerste schooldag.
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NOTITIES
1. Wanneer mijn adres of telefoonnummer verandert, geef
ik dat door aan school.
2. Ik kijk regelmatig op Social Schools
Dan weet ik steeds wat er op school gebeurt.
3. Ik weet dat ik welkom ben in de ouderkamer !
4. De juf van mijn kind heet
…………………………………………………….
5. …………………………………………….
6. …………………………………………….
7. …………………………………………….
8. …………………………………………….
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