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 Voorwoord 
 

 

 

 

 

Voor u ligt de schoolgids voor schooljaar 2019-2020 van Basisschool den Akker.  

 

Deze schoolgids is bedoeld voor onze toekomstige en huidige ouders.  

 

Door een beknopte beschrijving van ons motto, de kernwaardes, de koppeling naar de praktijk en onze 

ambities, krijgt u als toekomstig ouder een eerste indruk van onze school. Graag maken wij met u een 

afspraak om verder te praten en u de school ‘in praktijk’ te laten zien.  

 

Voor onze huidige ouders is deze schoolgids een praktisch naslagwerk die de organisatie weergeeft, 

handige contactgegevens bevat en inzicht geeft in het jaarrooster door middel van de toegevoegde 

kalender.  

  

In deze gids spreken wij steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle vaders, moeders en andere 

verzorgers die de zorg voor onze (toekomstige) leerlingen hebben.  

 

Namens het team van Basisschool den Akker 

 

Lucy Boers 

Directeur Basisschool den Akker 
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Algemene gegevens 

 
 

 

 

 

Basisschool den Akker 
Directeur:                 Lucy Boers 

Adjunct-directeur: Kees Stovers 

 

Adres: 

Lavendel 3 

5061 WB Oisterwijk 

 

 

| T 013 - 523 06 68 en/of | E  directie.denakker@stgboom.nl  | W  www.denakker.nl 

06 - 231 722 21 
 

 

 

 

Stichting Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel  

(Stg. BOOM) 
Bestuurder:  Jeroen Zeeuwen MBA 

 

Postadres:    Bezoekadres: 

Postbus 220    Schoolstraat 5 

5060 AE Oisterwijk  5061 XA Oisterwijk 

  

 

| T  013 - 523 08 33  | E  info@stgboom.nl | W www.stgboom.nl  
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Hoofdstuk 1  

Basisschool den Akker,  

“Het plezier van samen leren” 

 
 

 

1.1 Voorstellen 

Basisschool den Akker is een katholieke basisschool in het centrum van de wijk Pannenschuur te Oisterwijk. 

Het is één van de zeven scholen die valt onder het bestuur van stichting BOOM. De school telt ongeveer 

160 kinderen die verdeeld zijn over 7 groepen. We zien daarbij de kinderen uit de gehele wijk een plek 

vinden op onze school. Hierdoor is onze schoolpopulatie een goede afspiegeling van de wijk.  

Naast de school ligt een peuterspeelzaal, een sportzaal, een groot park en een wijkcentrum. Ook zijn er 

volop mogelijkheden voor buitenschoolse opvang (BSO) in de wijk. 

 

 

 

1.2 Ons motto en de kernwaarden 

Het plezier van samen leren is ons motto. 

Onze belangrijkste kernwaarden daarbij zijn Samen, Groei, Authenticiteit, Autonomie en Plezier.  
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1.3 De vertaling naar de praktijk  

Hieronder beschrijven wij in een beknopte versie hoe onze praktijk er uit ziet: 
 

De groepen 1-2 en 3  

Ons motto en de kernwaarden vertalen zich in de onderbouw in een heterogene groep 1-2 en een 

homogene groep 3, die vanuit het gedachtengoed van het ‘spelend leren’ nauw met elkaar samen werken.   
  

Gedurende de dag worden de basisvakken rekenen, taal en lezen met behulp van het expliciete directe 

instructiemodel (EDI) per leerjaar op een passende wijze aangeboden. Daarnaast is er ruimte voor de 

verwerking van de aangeboden en behandelde doelen in de vorm van een beredeneerd spel aanbod. 

Passend bij elke leeftijdsgroep en niveau worden verdeeld over de twee lokalen en de hal uitdagende 

hoeken en coöperatieve spellen aangeboden.   
  

Om te kunnen bepalen op welk niveau en bij welke instructie uw kind het beste past, worden de instructies 

ingedeeld op basis van observaties. Deze observaties vinden plaats met behulp van het leerlingvolgsysteem 

KIJK!. Indien van toepassing, worden ook de resultaten van methode- en Citotoetsen hierbij meegenomen. 

Dit alles wordt vastgelegd in een themaplanning/groepsplan en per periode geëvalueerd en daar waar 

nodig bijgesteld.   
  

Door deze manier van volgen gaan kinderen niet op in een grote massa, maar is elk kind in beeld. Elk kind 

wordt voortdurend geobserveerd en krijgt een passend aanbod. Niet alleen het beginnende taal en rekenen 

wordt gevolgd, maar ook zaken als zelfredzaamheid en andere onderdelen van hun sociaalemotionele 

ontwikkeling.  
  

Het is daarbij mogelijk dat uw kind groep overstijgende instructies volgt om te kunnen komen tot de zone 

van naaste ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is dat een kind uit groep 2 op basis van observaties en 

toetsen de instructies van Veilig leren lezen, uit leerjaar 3 volgt.   
  

Kortom; door met plezier te spelen, kom je spelend tot leren!  
  

De groepen 4 tot en met 8  

Ons motto en de kernwaarden vertalen zich in de midden- en bovenbouw in de homogene groepen 4 tot en 

met 8, waarbij wij werken vanuit het leerstofjaarklassensysteem. In de ochtenden, bij de basisvakken 

rekenen, taal en lezen staat daarbij het expliciete directe instructiemodel (EDI) centraal. De kinderen 

worden daarvoor ingedeeld op basis van de resultaten op methode- en Citotoetsen en op basis van de 

observaties van de leerkracht. Dit alles wordt vastgelegd in een groepsplan en per periode geëvalueerd en 

daar waar nodig bijgesteld.   
  

Tijdens de instructies worden ook coöperatieve werkvormen gehanteerd, welke het samenwerken 

bevorderen. De verwerking van de instructies vindt vervolgens vaak plaats in de vorm van zelfstandig 

werken, wat wij ‘akkeren’ noemen.  
  

In de middagen staat onder andere het ‘ontdekkend leren’ centraal. Door de wereld oriënterende vakken 

geïntegreerd aan te bieden vanuit de methode Blink Wereld en daarbij veel aandacht te hebben voor 

vaardigheden die nodig zijn bij het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren, bereiden wij uw kind 

voor op de toekomst.  

                  Kortom; Door vaardigheden te leren en ontdekkend te leren, kom je 

ook in de toekomst met plezier tot leren! 
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 1.4 Inzoomen op de praktijk   

Hieronder beschrijven wij in een beknopte versie een aantal ´grondleggers´ van ons onderwijs.  
  

Spelend- en Onderzoekend Leren   

Waarom vinden wij spelend en onderzoekend leren als school belangrijk?  

Basisschool den Akker gaat uit van een aantal belangrijke kernwaarden voor goed onderwijs. Samen, Groei, 

Autonomie, Authenticiteit en Plezier van leren. We nemen de natuurlijke kwaliteiten van het kind als 

uitgangspunt. Deze kwaliteiten kenmerken zich door nieuwsgierigheid en drang tot spelend en 

onderzoekend leren. Bovendien zijn wij er van overtuigd dat kinderen optimaal tot leren komen in 

interactie met elkaar en met de leerkracht.   

Dit leidt tot onderwijs waarin sprake is van een rijke en aantrekkelijke leeromgeving waarin spelend en 

onderzoekend leren een belangrijke plek inneemt. Het spel van de kinderen wordt bij spelend leren als 

betekenisvol middel ingezet om hen zowel sociale als cognitieve vaardigheden bij te brengen. Met behulp 

van alle zintuigen en hun behoefte aan beweging kunnen onze leerlingen de wereld om zich heen 

ontdekken en onderzoeken.  

Spelend leren  

Jonge kinderen leren door te ontdekken, oefenen en imiteren. Spel is het begin van leren. Volwassenen 

moeten hiervoor het goede voorbeeld geven. Met imiteren wordt de basis gelegd voor waarden en 

normen.  

Spel wordt door de ontwikkelingspsycholoog Vygotsky de leidende activiteit genoemd in de voorschoolse- 

en kleuterperiode. Met leidend wordt dan niet alleen bedoeld dat kinderen graag spelen, maar ook dat de 

kleuters moeten spelen omdat spel de beste ontwikkelingskansen biedt.  

 Vaak hoor je dat jonge kinderen nog mogen spelen, omdat ze nog niet hoeven te leren. Spel wordt in deze 

opvatting gezien als ontspanning of noodzakelijke ontlading, maar volgens Vygotsky leren kleuters juist 

door het spelen. Spel helpt jonge kinderen hun kennis over de wereld en hun handelingsmogelijkheden uit 

te breiden. Door spel zijn jonge kinderen intens betrokken bij hun activiteiten en presteren ze vaak op de 

toppen van hun kunnen.  

Wat levert spelen hen eigenlijk op?   

Verschillende ontwikkelingspsychologen zijn er van overtuigd dat spelen voor jonge kinderen de beste 

manier is om hogere mentale functies te ontwikkelen. Ze benadrukken hoe essentieel het spel is voor de 

ontwikkeling van een gezonde psychische persoonlijkheid. Kinderen spelen omdat ze daartoe een 

aangeboren behoefte hebben.  

Een spelend kind heeft plezier in het spelen, het speelt zolang hij/zij er zin in heeft. Het spel heeft vooral 

waarde voor:  

 de emotionele ontwikkeling (gevoelens uiten en verwerken);   

 sociale ontwikkeling (afstemmen van gedrag, sociale cognitie);  

 intellectuele ontwikkeling (toename voorstellingsvermogen en taalontwikkeling).   
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De waarde van het spel voor de emotionele ontwikkeling   

In het spel kunnen jonge kinderen hun gevoelens ‘uitspelen’, zoals volwassenen hun gevoelens uitpraten. 

Als een jong kind over zijn emoties, gedachten of problemen speelt, verdwijnen ze niet, maar het kind kan 

er wel beter mee omgaan.   

De waarde van het spel voor de sociale ontwikkeling   

Op onze school leren jonge kinderen onderhandelen, reageren op anderen, eerlijk delen, elkaar te imiteren, 

vrienden te maken enzovoort. Het spelen is voor kinderen een manier om de sociale werkelijkheid te 

verkennen en te representeren. In het spel nemen kinderen deel aan sociaal-culturele activiteiten waarin 

niet alleen eigen belang of individuele prestaties tellen. Ook leren ze rekening te houden met anderen en te 

anticiperen op reacties van andere kinderen.   

De waarde van het spel voor de intellectuele ontwikkeling   

Tijdens spelend leren maken kinderen eigen plannen en bedenken samen ideeën met andere kinderen. Het 

spel vraagt meer van het creatief denkvermogen dan andere activiteiten, maakt zelfgestuurd handelen 

mogelijk en heeft een gunstige invloed op de leermotivatie. Als kinderen spelen komen ze allerlei situaties 

tegen die vragen om vaardigheden die ze nog niet beheersen zoals: lezen, schrijven of hoeveelheden 

bepalen. Door het spel ontstaat de motivatie om die vaardigheden te leren.   

Naast de psychologische benadering is er ook vanuit de neurologie een onderbouwing waarom spelend 

leren bijdraagt aan de ontwikkeling van (jonge) kinderen. In de peuter- en kleutertijd is er sprake van een 

explosieve groei van netwerken, doordat er zoveel nieuws wordt geleerd. Kinderen leren door te ervaren 

en zijn zintuiglijk rijk voor verschillende geheugensporen. Spelend leren is hierdoor passend bij de 

ontwikkeling van jonge kinderen. Na de kleuterfase vindt rond 7 jaar de spectaculaire transformatie plaats. 

Dit houdt in dat netwerken worden verbonden en er een verhoogde hersenactiviteit is. Het 

abstractievermogen ontstaat en kinderen kunnen dus verbanden leggen als oorzaak – gevolg. Hierdoor zijn 

leerlingen in staat om ook formeel tot leren te komen. Echter, spelend leren blijft belangrijk. Door ervaren 

en beleven met je hele lijf en zintuigen, in spel en interactie, ontstaat een breed netwerk aan 

geheugensporen waardoor informatie beter teruggehaald kan worden. Door veel herhaling worden deze 

geheugensporen sterker gemaakt.  

Onderzoekend leren  

Onderzoekend leren is een werkwijze die veronderstelt dat een kind in psychologisch opzicht toe is om de 
wereld actief te onderzoeken. Hierbij wordt een beroep gedaan op de hogere denkvaardigheden van de 

kinderen. De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen is dan het uitgangspunt. De kinderen worden 
uitgedaagd zelf na te denken, te creëren en te analyseren.  

  

Bij onderzoekend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in een context geplaatst. Hierdoor 

leren kinderen verbanden te zien en te leggen. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder 
verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast is het zo dat het kind de leerstof beter onthoudt als hij/zij het 
zelf ontdekt.  

  

Onderzoekend leren is actief leren waarbij gebruik gemaakt wordt van coöperatieve werkvormen en 
onderzoekvaardigheden. Dit heeft positieve gevolgen op de leerhouding en de intrinsieke motivatie. 
Kinderen worden uitgedaagd, gaan zelf aan de slag en voelen zich direct betrokken.  
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EDI (expliciete directe instructie)  

Het uitgangspunt bij EDI is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en 

vaardigheden het beste doelgericht kunt aanleren.   

Een EDI-les is als volgt opgebouwd:  

 Lesdoel: Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te 

schrijven.  

 Activeren van voorkennis: De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar 

daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.  

 Onderwijzen van het concept.  

 Onderwijzen van de vaardigheid.  

 Belang van de les.  

 Begeleide inoefening: De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen 

controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.  

 Lesafsluiting: De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het 

lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen.   

 Zelfstandige verwerking.  

 Verlengde instructie: De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet 

voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.  

 In het kort komt het hier op neer:  

 Ik  (leerkracht) doet het voor / Wij doen het samen / Jullie doen het zelf / Jij doet het zelf.  
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Coöperatief leren   

Deze vorm van leren verandert weinig aan WAT kinderen leren, maar wel aan HOE ze leren. Er ontstaan 

veel leersituaties waarin een kind samen met een of meerdere kinderen een leertaak uitvoert met een 

gemeenschappelijk doel. Coöperatief leren is een werkvorm die een beroep doet op ‘echte’ gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de kinderen. Kinderen in een groepje zijn samen verantwoordelijk voor hoe en 

wat ze samen leren. Kinderen ‘liften’ niet mee met een ander, maar volbrengen opdrachten door middel 

van gelijkwaardige inbreng van elk kind. We hebben het coöperatief leren ook tot uitdrukking gebracht in 

het schoolmeubilair; de kinderen zitten en werken aan groepstafels, waardoor het een ‘team-zijn’ 

benadrukt wordt. Meer info over coöperatief leren vindt u op de website van de school.  

  

Werken met doelen (continu verbeteren)  

In elke groep worden door de kinderen met de leerkracht groepsafspraken gemaakt over hoe ze met elkaar 

om willen gaan. Uit die groepsafspraken worden schoolafspraken gekozen. Regelmatig wordt met kinderen 

gekeken of iedereen zich nog aan de afspraken houdt. Dat wordt bijgehouden op een zogenaamd databord 

in de klas. Daarop kunnen kinderen ook andere ontwikkelingen volgen aan de hand van groepsdoelen 

(bijvoorbeeld voor rekenen) of individuele leerdoelen. Op die manier worden kinderen actief betrokken bij 

hun ontwikkeling en daardoor zijn ze sterker gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Door te 

werken met individuele doelen wordt tegemoetgekomen aan de authenticiteit van kinderen; en maak je 

gebruik van ieders talent.   

  

Zelfstandig werken  

Een belangrijk aspect van leren, is het zelfstandig uitvoeren van taken en opdrachten. De groei van de 

kinderen komt onder andere tot uiting in zelfstandig en onafhankelijk oplossen van vraagstukken en 

problemen. Tijdens het zelfstandig werken leren kinderen hun werk zelfstandig te plannen en te verwerken 

door gebruik te maken van een zogenaamde Akkerkaart. Bovendien krijgt de leerkracht tijd om kinderen 

extra te begeleiden bij onderdelen die aandacht behoeven. Het zelfstandig werken vindt plaats in groep 1 

t/m 8; het niveau van zelfstandig werken verschilt per kind. Kinderen kunnen mede bepalen waaraan ze 

werken door het stellen van eigen leerdoelen. Steeds vaker kiezen de kinderen ook de manier waarop ze 

werken aan die doelen. Op die manier kunnen kinderen van elkaar leren en elkaar tijdens het leren 

ondersteunen. De leerkracht is begeleider van dit proces en communiceert met de kinderen over hun 

vorderingen en werkhouding.  

De leerkracht legt uit, stuurt waar nodig, maakt de kinderen enthousiast en schept een sfeer van 

vertrouwen, veiligheid en betrokkenheid. Daardoor krijgen kinderen steeds meer de verantwoordelijkheid 

voor het eigen leren en de eigen ontwikkeling. Dat versterkt het gevoel van competentie, voldoening en 

zelfvertrouwen.   

Kinderen kunnen samen of individueel het eigen werk corrigeren. Daarna bekijkt de leerkracht waar 

kinderen de leerstof nog niet voldoende verwerkt hebben. De leerkracht biedt eventueel extra oefenstof 

aan en/of legt de leerstof extra uit.  

Het accent ligt op wat goed gaat. We willen zicht houden op de hulp die de kinderen nodig hebben om de 

leerstof te kunnen verwerken en onder te knie te krijgen. Binnen de 1-zorgroute (zie zorgplan) gaan we uit 

van de onderwijsbehoeften van de kinderen.  

  



Schoolgids Den Akker 2019 - 2020  Pagina 12 van 34 

 

  

1.5 Ambities     

Het team van den Akker heeft de ambitie om constant in ontwikkeling te blijven in relatie tot de 

maatschappelijke ontwikkeling die van invloed zijn op ons onderwijs. Dit met als doel om onze kinderen ook 

in de toekomst met plezier tot leren te laten komen. Daarbij hebben wij voor het komend schooljaar het 

doel om het goede van ons onderwijs te behouden en te verstevigen en tijdens het spelend- en ontdekkend 

leren het leerling gestuurd werken te gaan vergroten.   

  

Daarnaast is de realisatie van kindercampus Pannenschuur een ambitie die speelt binnen onze wijk. Samen 

met de twee andere scholen en overige kernpartners, onderzoeken wij welke mogelijkheden er zijn om in 

de toekomst samen in een kindercampus onze concepten verder vorm te geven.   

  

In ons jaarplan, wat is terug te vinden op de website, staan onze actieplannen met betrekking tot deze 

ambities verder uitgewerkt.   
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Hoofdstuk 2  

De organisatie op basisschool 

den Akker 

 
 

 

2.1 Personeel 

MANAGEMENTTEAM   

Directeur Lucy Boers (ma-di-do-vrij) l.boers@stgboom.nl  

Adjunct-directeur Kees Stovers (di-wo) k.stovers@stgboom.nl 

Intern begeleider 
groepen 1-2-3 

Mariëtte de Hoon (di-wo)  m.dehoon@stgboom.nl 

Intern begeleider 
groepen 4 -8 

Margo Konings (di-wo) m.konings@stgboom.nl 

 

GROEPEN   

Groep 1-2 
 

Juf Hannie van Abeelen (ma-di-woe) 
Juf Magda Kusters (do-vr) 

h.vanabeelen@stgboom.nl 
m.kusters@stgboom.nl 

Groep 3 Juf Inge Koetje (ma-di-woe-do-vrij) i.koetje@stgboom.nl  

Groep 4 Juf Milou van der Pas (ma-di-woe-do-vrij) m.vanderpas@stgboom.nl 

Groep 5 Juf Liza Verhamme (ma-di-wo) 
Meneer Kees Stovers (do-vr) 

l.verhamme@stgboom.nl 
k.stovers@stgboom.nl  

Groep 6 Juf Sophie Zomer (ma-di-woe-do-vrij) s.zomer@stgboom.nl 

Groep 7 Juf Alina Bekkers (ma-di-woe-do-vrij) a.bekkers@stgboom.nl 
Groep 8 
 
 
Plusgroep 

Juf Jasmijn van Beek (ma-di-woe) 
Juf Manon van der Bruggen (do-vrij) 
 
Juf Manon van der Bruggen (di-ochtend)) 

j.vanbeek@stgboom.nl 
m.vanderbruggen@stgboom.nl 
 
m.vanderbruggen@stgboom.nl 
 

OOP onderbouw-
middenbouw- 
bovenbouw1 

Juf Audrey Verberk (ma-di-woe-do-vr 
ochtend) 

a.verberk@stgboom.nl 

Vakleerkracht Gym Juf Paula ………. (woe) Vakleerkracht gym 

 

OVERIGE PERSONEEL   

Conciërge Milos Prascevic (ma-di-woe-do-vrij 
ochtend) 

vervanger 

Administratie Hannie Rooijackers administratie.denakker@stgboom.nl 

Vrijwilliger Tiny van Geel n.v.t. 

 

 

 

                                                             
1 onderwijsondersteunend personeel 

mailto:l.boers@stgboom.nl
mailto:k.stovers@stgboom.nl
mailto:m.dehoon@stgboom
mailto:h.vanabeelen@stgboom.nl
mailto:m.kusters@stgboom.nl
mailto:i.koetje@stgboom.nl
mailto:m.vanderpas@stgboom.nl
mailto:k.stovers@stgboom.nl
mailto:s.zomer@stgboom.nl
mailto:j.vanbeek@stgboom.nl
mailto:m.vanderbruggen@stgboom.nl
mailto:m.vanderbruggen@stgboom.nl
mailto:administratie.denakker@stgboom.nl
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Stagiaires  

Naast onze standaard personele bezetting, zijn er op onze school ook regelmatig stagiaires aanwezig zijn.  

Sinds 2016 zijn wij namelijk officieel toegelaten tot Opleiden in School. Dit is een samenwerkings-

overeenkomst met de PABO-Tilburg en de drie scholen in de Pannenschuur (den Akker, Darwin en de 

Molenhoek). We bieden stagiaires de kans om van en met elkaar en de teamleden van de verschillende 

scholen te leren in een zogenaamd onderwijsnest. Daarnaast is er op onze school ook ruimte voor OOP 

stagiaires en maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs. 

 

Vervanging van leerkracht bij ziekte en verlof 

Als een leerkracht in verband met ziekte of om een andere reden verlof heeft, zoeken we naar een 

vervangende leerkracht.  

Bij afwezigheid van een leerkracht gaat de school na in hoeverre er vervangers beschikbaar zijn. Vervolgens 

vraagt de school aan de eigen parttime leerkrachten of zij willen invallen; zij zijn bekend met de school en 

met de kinderen. Is het niet mogelijk om een vervangende leerkracht aan te trekken, dan bekijken we de 

mogelijkheden om groepen tijdelijk te combineren of op te splitsen. In het uiterste geval sturen we een 

groep naar huis. We stellen u daarvan vooraf mondeling, schriftelijk of telefonisch op de hoogte. Kinderen 

die niet thuis opgevangen kunnen worden, kunnen terecht op school.  

 

2.2 Schooltijden en onderwijstijd 

Schooltijden 

 

Maandag 8.30 - 14.30 uur  

Dinsdag 8.30 - 14.30 uur  

Woensdag  8.30 - 12.30 uur  

Donderdag  8.30 - 14.30 uur  

Vrijdag  8.30 - 14.30 uur  

 

 

 Wij hanteren met ingang van het schooljaar 2019-2020 een continurooster, waarbij alle kinderen 

op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag onder begeleiding van de 

groepsleerkracht gezamenlijk eten. 

 Iedere dag gaan de schooldeuren om 8.15 uur open.Iedere dag gaan de schooldeuren om 8.15 uur 

open.  

 

Onderwijstijd 

Een schooljaar duurt gemiddeld 39,2 weken, omdat de wetgever een schooljaar vaststelt van 01-10 t/m  

30-09. Toch is het mogelijk dat het ene schooljaar maar 38 weken lang is, terwijl een ander jaar 42 weken 

telt. Dit is vanwege de verschuivende zomervakanties. Over acht schooljaren realiseren we een gemiddelde 

van 39,2 weken per jaar. 

 

De minimum onderwijstijd in acht jaar basisonderwijs is 7520 uur. De marges zijn het ene jaar wat groter 

dan het andere jaar. Dit heeft te maken met de samenstelling van het vakantierooster en de studiedagen. 

Met gemiddeld 7643 uur per jaar voldoen we ruimschoots aan de wettelijke eisen.  
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 11-12 

 

2.3 Gymlessen 

 

Woensdag 

Van 

 

Tot  

 

Groep 

08.30 09.15 8 

09.15 10.00 5 

10.15 11.00 3/4 

11.00 11.45 7 

11.45 12.30 6 

 

 

Groep 1-2 

De kinderen dragen een sportbroekje, gymshirt en gymschoentjes met klittenband of instappers. De 

gymspullen van de kinderen van groep 1-2 kunnen de hele week op school blijven. Deze liggen in 

sporttasjes in bakken bij de kapstokken. Ze kunnen dagelijks gebruik maken van de speelzaal. Wilt u de 

sportkleding regelmatig meenemen om ze te wassen? 

 

Groep 3 t/m 8 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 dragen sportkleding tijdens de gymlessen (een gympakje of T-shirt met 

sportbroekje én gymschoenen). Met het oog op de brandbeveiliging zijn spuitbussen met deodorant e.d. 

niet toegestaan, deodorantrollers wel. 

 

Wanneer hoeft een kind niet deel te nemen aan de gymlessen?  

Het komt voor dat een kind niet kan meedoen met de lessen bewegingsonderwijs. Als een kind niet kan 

deelnemen, moeten de ouders dit altijd melden bij de groepsleerkracht. Dat kan ook via e-mail, een 

telefoontje of een briefje. 

De directie kan een vrijstelling voor een langere periode verlenen. Neem hierover contact op met de 

directeur; eventuele afspraken leggen we vast. 

 

 

 

 

Vrijdag 

Van 

 

Tot 

 

Groep 

09.45 10.30 7 

10.30 11.15 6 

11.15 12.00 3/4 

13.00 13.45 5 

13.45 14.30 8 
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2.4 Enkele afspraken 

 Fruit en drinken in de pauze 

De meeste kinderen brengen iets mee om in de pauze op te eten en te drinken. We verzoeken u om uw 

kinderen bij voorkeur (geschild) fruit mee te geven. Afgezien van de eigen verjaardag, trakteert/beloont 

een leerkracht de kinderen niet met snoep. 

 Mobiele telefoon  

Kinderen mogen de mobiele telefoon wel meenemen, maar binnen de school en op de speelplaats moet 

deze uitgeschakeld zijn. Kinderen zijn tijdens schooltijd telefonisch alleen bereikbaar via de vaste 

schooltelefoon. Als het noodzakelijk is dat een mobiele telefoon tijdelijk aanstaat, kan dit alleen met 

toestemming van de directie. 

 Schrijfmaterialen 

Kinderen gebruiken op school geen eigen schrijfmaterialen. Alles wat de kinderen nodig hebben om op 

school te kunnen werken, wordt door school verzorgd. Spullen die door normaal gebruik versleten zijn, 

vervangen we. Bij vernieling brengen we bij ouders de kosten in rekening. 

 Geld meenemen 

Kinderen mogen als algemene regel geen geld meenemen naar school. Als het nodig is dat kinderen wel 

geld meebrengen, krijgt u hierover altijd informatie via onze Schoolinfo. 

 

2.5 Ziekmelden  

Als uw kind niet op school kan komen wegens ziekte, dient u dit voor schooltijd via Parro aan de 

groepsleerkracht te melden.   

 

Als een leerling langere tijd ziek is, blijft de school verantwoordelijk voor het doorlopen van het 

onderwijsprogramma.  

Als een kind langer dan drie weken ziek (thuis of in het ziekenhuis) is, komt het in aanmerking voor 

onderwijsondersteuning. De school neemt hiervoor contact op met Fontys Fydes en zij meldt het kind aan. 

In het ziekenhuis en thuis zorgt een leerkracht van Fontys, in samenwerking met de groepsleerkracht, voor 

het geven van enkele lessen. Voor nadere informatie: zie www.fontys.nl/fydes. 

 

2.6 Verlof aanvragen 

De directie van de school kan buiten de vakanties extra verlof verlenen, wanneer er sprake is van 

gewichtige omstandigheden. Met de leerplichtambtenaar zijn hierover afspraken gemaakt.  

Wanneer ouders een kind ten onrechte niet naar school laten gaan, ook met medeweten van de directeur, 

levert dit voor de ouders en voor de directeur een proces verbaal op. Gewichtige omstandigheden en 

verlofformulieren zijn terug te vinden op de website. 
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Hoofdstuk 3  

Onderwijs en resultaten op  

Basisschool den Akker 
 

 

 

 

3.1 Methoden 

 

 

3.2 Rapportage en toetsing 

Gedurende het schooljaar willen we u graag goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. 

Daarom ontvangt u twee rapporten, is er vier maal per jaar de mogelijkheid om in te schrijven voor 10 
minutengesprekken en bent u ten allen tijden van harte welkom om met ons in gesprek te gaan.  

  

De verslagen en rapporten  

De kinderen van groep 1 krijgen een verslag in maart, als ze dan tenminste drie maanden op school zijn; de 

kinderen die na 1 januari instromen krijgen een verslag aan het einde van het schooljaar.  

Groep 2 t/m groep 7 krijgt twee keer per jaar een rapport. Groep 8 krijgt twee keer een rapport én een keer 

een onderwijskundig verslag. De rapporten/verslagen zitten in een speciale map per leerling, waarin we de 

rapporten van alle acht schooljaren opnemen. Achterin deze map komt ook de uitslag van de eindtoets 

basisonderwijs, het onderwijskundig rapport van groep 8 én de toetskaart. Na elk rapport leveren de 

kinderen de rapportmap weer in. De kinderen van groep 8 krijgen de rapportmap definitief mee naar huis.  

  

Groepsplannen  

Om de kinderen goed in beeld te hebben en aan te kunnen spreken op zijn/haar kunnen, werken wij bij de 

basisvakken met groepslannen. Hiermee maken wij inzichtelijk aan welke doelen de kinderen gedurende 

een periode van 6 tot 8 weken werken in combinatie met de best passende instructievorm.  

Ontwikkelingsgebieden Kwartieren per 
week ▼ 

 Methode 

Groep ► 1-2 3 4 5 6 7-8  

Taal- en leesactiviteiten 20 50 52 45 45 45 Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Veilig leren 
Lezen, Nieuwsbegrip, Estafette, Kleuterplein, 
Groove Me (Engels) 

bewegingsonderwijs 22 8 8 8 8 8 vakleerkracht 

Rekenen en wiskunde 5 22 20 20 20 20 Kleuterplein, De Wereld in Getallen 

Kennisgebieden en ICT 23 6 7 14 14 14 Kleuterplein, Blink Wereld (geïntegreerde 
wereldoriëntatie methode) 

Expressie en creativiteit 5 11 10 10 10 10 Workshops door leerkrachten en ouders 

Pauze 0 5 5 5 5 5  
Sociaal-emotionele 
ontwikkeling 

4 4 4 4 4 4 Goed Gedaan 

Fruitkring 4       
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De kinderen worden daarvoor ingedeeld op basis van de resultaten van de methode- en Citotoetsen en op 

basis van de observaties van de leerkracht. Na afloop van de periode wordt het plan geëvalueerd en daar 

waar nodig bijgesteld.  

  

Handelingsplannen   

Voor de individuele leerling die extra aandacht of hulp nodig heeft buiten de groepsplannen van de 

1zorgroute stelt de leerkracht samen met de IB een individueel handelingsplan op. Het plan kan betrekking 

hebben op een probleem met het verwerken van de leerstof, maar ook op een probleem op 

sociaalemotioneel gebied. Dit plan wordt met de ouders besproken en geëvalueerd. We vragen ouders dit 

plan te tekenen voor gezien. We maken plannen voor een bepaalde periode (6 à 8 weken). Daarna 

bespreekt de leerkracht met de IB, wat de volgende stap zal zijn. Als een leerling geen vorderingen maakt 

ondanks de extra hulp, kan een kind in overleg met de ouders aangemeld worden voor consultatie of 

onderzoek. De IB en de ouders praten na een onderzoek over het kind met de consulent of onderzoeker. 

Naar aanleiding daarvan kan het handelingsplan eventueel aangepast worden.  

  

Onderwijskundig rapport  

In de wet op het primair onderwijs (WPO) is vastgelegd dat de school in twee gevallen een onderwijskundig 

rapport schrijft.   

Ouders ontvangen altijd een kopie van dit verslag, dat ook een plaats krijgt in de rapportmap:  

  als een leerling naar een andere basisschool gaat, schrijft de groepsleerkracht een onderwijskundig 

rapport voor de ontvangende basisschool.   

   als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat  

  

Het onderwijskundig rapport bestaat uit:  

   Een overzicht van de gebruikte methodes.  

   Een beschrijving tot hoever de leerling de leerstof heeft verwerkt.  

   Een aanduiding, hoever de leerling in zijn ontwikkeling is gevorderd.  

   Een kopie van het laatste schoolrapport.  

   Een overzicht van de afgenomen methodeonafhankelijke toetsen.  

De groepsleerkracht maakt het rapport. De directie of de IB-er verzorgt de verzending.  
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3.3 Resultaten en kwaliteitszorg 

 

In meetbare resultaten wordt een deel van de kwaliteit van een school zichtbaar gemaakt. Daarom 

publiceren we een aantal gegevens: 

 

Schooljaar Ondergrens 
inspectie 

Gemiddelde 
Schoolscore 

2012 534.2 536.3 

2013 534.2 530.5 

2014 534.2 537.4 

2015 534.2 533.7 

2016 534.2 532.0 

2017* 78.3 87 

2018*   79.4 89.3 

  2019*   79.3 79.6 

In deze schoolscore zijn de scores van de eindtoets vergeleken met andere scholen, volgens de 

inspectienormen. In 2017, 2018 en 2019 is als eindtoets de IEP afgenomen.  

 

Uitstroomgegevens van groep 8 kinderen 

 

Schooladviezen en 

plaatsing 

14/15 15/16 16/17 17/18       18/19 

VWO of VWO tweetalig 28% 18% 20% 13%           23% 

HAVO of HAVO tweetalig 22% 27% 7% 29%           23% 

HAVO-VMBO-T 33% - 7% 19%            - 

VMBO-TL 17% 41% 40% 26%           31% 

VMBO-KB - 14% 26% 13%           23% 

Totaal 100% 100% 100% 100%       100% 
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Hoofdstuk 4  

Ouderbetrokkenheid op  

Basisschool den Akker 
 

 

 

 

 

4.1 Medezeggenschapsraad 

Op elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) geïnstalleerd; op stichtingsniveau is een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De directeur overlegt met de MR over zaken die de 

school betreffen. 

Van elke MR neemt een ouder- en teamlid zitting in de GMR. Deze houdt zich bezig met het algemeen 

beleid van de stichting waarover de uitvoerend bestuurder verantwoording aflegt. De MR bestaat uit 3 

ouders en 3 leerkrachten. Voor een actueel overzicht, zie onze website.  

 Contact via e-mailadres: mr.denakker@stgboom.nl  

 

4.2 Ouderraad en vrijwillige ouderbijdrage 

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die mee willen denken over de opzet en de uitvoering van de niet-

lesgebonden activiteiten, maar die ook de stem van de ouders laten horen. Ongeveer één keer per maand 

vergadert de OR samen met een vertegenwoordiger van het team. Ze praten over zaken die van belang zijn 

voor het wel en wee op onze school. Het belangrijkste doel van de OR is het bevorderen en onderhouden 

van goede contacten tussen ouders en school en ondersteunen bij/organiseren van niet-lesgebonden 

activiteiten zoals: schooljaarfeest, sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, avondvierdaagse, paasviering, 

sportdag, schoolreisje, afscheidsavond groep 8, enz. Verder bezoekt een lid van de ouderraad langdurig 

zieke kinderen of kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. 

Elk jaar legt de ouderraad financiële verantwoording af voor het gevoerde beleid.  

 Contact secretariaat OR: ouderraad.denakker@stgboom.nl. 

 

De activiteiten van de ouderraad kosten geld. Daarom vraagt de ouderraad een jaarlijkse vrijwillige 

ouderbijdrage per leerling.  

Een voorbeeld hiervan zijn de schoolreiskosten (toegangsprijs en vervoerskosten). 

Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school worden geplaatst, wordt een evenredig deel van 

de jaarlijkse bijdrage gevraagd. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief, waarin de O.R. u vraagt haar te machtigen de 

ouderbijdrage (€ 30, -) eenmalig automatisch te mogen afschrijven. (Rabobank: NL34 RABO 0138 936 714 

o.v.v. Ouderbijdrage van…… t.g.v. Ouderraad bs. den Akker, Oisterwijk.) 

Ouders voor wie de ouderbijdrage te veel is, kunnen een beroep doen op Stichting leergeld Oisterwijk. 

 

mailto:mr.denakker@stgboom.nl
mailto:ouderraad.denakker@stgboom.nl
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4.3 Communicatie en ouderbetrokkenheid 

Naast de MR en de ouderraad zijn er voor ouders nog andere manieren om bij school betrokken te zijn. Aan 

het begin van het schooljaar wordt aan ouders via een formulier gevraagd wanneer ze eventueel 

beschikbaar zijn voor ouderhulp (vervoer, begeleiding). Ouders worden tijdens de infoavond in september 

op de hoogte gesteld van thema’s en projecten die gedurende het schooljaar aan bod komen. Ouders 

kunnen dan aangeven of ze het leuk vinden om daar inhoudelijk een steentje aan bij te dragen vanuit hun 

eigen expertise of interesse. In overleg met de leerkracht kan een ouder dan bijvoorbeeld een gastles 

(mede) verzorgen. 

 

Elk jaar maakt het team weer plannen om het onderwijs voor de kinderen beter en aantrekkelijker te 

maken, zodat kinderen met plezier naar onze school komen. De school gaat ook regelmatig na, via 

vragenlijsten, of ouders en kinderen vinden of we goede plannen maken en die ook goed uitvoeren. Het 

gaat dan om de kwaliteit van de school. Ook met de MR wordt gesproken over die kwaliteit. Dat zijn 

belangrijke, maar ook formele manieren om na te gaan of de school de juiste dingen doet.  

Ouders kunnen ook een vraag, een idee, een voorstel, of een opmerking hebben, die ze met de leerkracht 

delen. Daar is voldoende gelegenheid voor. Daarnaast zijn er jaarlijks koffie-uurtjes, waarin de directeur 

met ouders van elke groep in gesprek gaat om zo uit eerste hand te horen hoe het hen op school bevalt. 

Ouders van kinderen uit de bovenbouw zullen andere zaken te vertellen of te vragen hebben dan ouders 

van jonge kinderen; daarom een verdeling.  
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Hoofdstuk 5  

Passend onderwijs op  

Basisschool den Akker 
 

 

 

  

5.1       Kwaliteit en kwaliteitswaarborg 

De school houdt goed zicht op de kwaliteit van het onderwijs van de eigen school, samen met de Inspectie 

van het Onderwijs. 

Voor onze school betekent onderwijskwaliteit dat: 

 tenminste de kerndoelen worden gerealiseerd; 
 onderwijs op een effectieve en efficiënte manier wordt georganiseerd; 
 de school de kwaliteit van haar eigen onderwijs regelmatig evalueert. 
 

De Onderwijsinspectie onderzoekt en beoordeelt tenminste eenmaal per vier jaar de onderwijskwaliteit. 

Een inspectieonderzoek start als eerste bij het schoolbestuur van BOOM. In het startgesprek laat het 

bestuur zien hoe de kwaliteitszorg voor de stichting en de aangesloten scholen is georganiseerd. 

Vervolgens bezoekt de Onderwijsinspectie aan aantal scholen van de stichting voor een 

verificatieonderzoek. Scholen die het risico lopen om aangemerkt te worden ‘onvoldoende’ of ‘zwak’ 

worden altijd bezocht door de Onderwijsinspectie. Zo ook scholen die opvallen in de jaarlijkse 

prestatieanalyse van de scholen door de inspectie. 

De Onderwijsinspectie beoordeelt of scholen ‘basiskwaliteit’ leveren. De ‘basiskwaliteit’ is gebaseerd op 

landelijke deugdelijkheidseisen voor onderwijskwaliteit, kwaliteitszorg en het financieel beheer 

(Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op voorschoolse educatie en het primair onderwijs). De inspectie 

mag een school ook het predicaat ‘goed’ geven. 

Meer weten over het toezicht van de Inspectie voor het Onderwijs? Het meest actuele en volledige 

Onderzoekskader 2017  kunt u vinden op de website van de Inspectie van het Onderwijs. 

  

Onze school meet regelmatig de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsontwikkeling met behulp van 

een aantal kwaliteitsmeters. U heeft als ouder wellicht al eens een ‘Vragenlijst oudertevredenheid’ of 

‘Vragenlijst sociale veiligheid’ digitaal ingevuld. Ook onze leerlingen en medewerkers bevragen we met 

dergelijke vragenlijsten. 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Onderwijsinspectie+%E2%80%93+Speciaal+onderwijs
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Binnen de Stichting BOOM hanteren alle scholen hetzelfde systeem voor de bewaking van de 

onderwijskwaliteit. We hebben een eigen definitie (indicatoren) van BOOM-onderwijskwaliteit 

geformuleerd. Deze indicatoren worden in een flink aantal kwaliteitsmeters ingepast met als oogmerk: 

doen we de goede dingen? En doen we deze dingen goed?  

De scholen van BOOM werken met het kwaliteitsinstrument WMKPO, dit systeem brengt vele aspecten van 

onderwijskwaliteit in beeld. Via onze website www.bsdennakker.nl kunt u onder het kopje “onze school” bij 

“kwaliteitszorg” de resultaten van de diverse kwaliteitsonderzoeken terugvinden. 

 

5.2 Passend onderwijs op onze school 

Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de 

regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband 

waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in 

Plein 013 worden gemaakt gelden voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. 

Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend 

onderwijs.  

 

5.3 Wat is Passend onderwijs? 

Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de 

school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de 

uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan signaleren dat 

het minder goed gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger 

kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de 

leraar bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk.  

 

Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als 

ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner.  

 

Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen 

ons daarbij. Zo is in onze school een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-verpleegkundige van de 

GGD aanwezig. En er is een consulent van het samenwerkingsverband die ons helpt bij het in beeld 

brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We betrekken daarbij ook 

jeugdhulpverlening, een externe begeleider (bijv. logopedist) of een extern onderzoeksbureau als dat voor 

het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen een 

arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders/verzorgers zijn wel verplicht 

daaraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen. 

 

5.4 Wat kan de school bieden? 

Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de 

school. Dat profiel is door onafhankelijke deskundigen in 2016 beschreven en zal in 2019 opnieuw 

opgesteld worden. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de 

ambities zijn voor de komende jaren.  

http://www.bsdennakker.nl/
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Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. 

U kunt dit vinden op de website www.plein013.nl. 

 

Over het geheel genomen is den Akker te karakteriseren als een sterke smalle ondersteuningsschool. Dat is 

het beeld van de school voor wat betreft het onderwijsconcept, omdat niet alleen de mogelijkheden binnen 

een methode-gestuurde aanpak worden ‘opgerekt’, maar er ook in ruime mate flexibilisering te zien is in de 

manier waarop de leerlingen binnen de eigen, heterogeen samengestelde groep de lesstof kunnen 

verwerken. In combinatie met de relatief ruime inzet van extra handen, en de ervaringsdeskundigheid rond 

coöperatief leren ontstaat het beeld van een smalle ondersteuningsschool, met een duidelijke mogelijkheid 

om door te groeien naar een brede ondersteuningsschool. De aangegeven groeimogelijkheden bieden 

kansen om meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften onderwijs te kunnen bieden, maar ook om de 

‘gewone’ leerlingen meer aan hun specifieke onderwijsbehoeften aangepast onderwijs te bieden. Of een 

dergelijke groei wenselijk is, is vanzelfsprekend afhankelijk van de opvattingen van de school, haar 

schoolbestuur en het samenwerkingsverband waar zij deel van uitmaakt. Den Akker toont zich net als de 

andere scholen van Samenwerkingsverband PO Tilburg e.o. een open, gastvrije school die de discussie rond 

de onderwijsondersteuning naar aanleiding van de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs graag aangaat.  

 

5.5 Samen met ouders 

Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als 

ouders/verzorgers bent daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij 

kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we elkaar aan. 

Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar verwachten dat we 

elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind 

is heel belangrijk. 

 

5.6 Extra ondersteuning op school 

Als een kind ondersteuning nodig heeft die niet binnen het basispakket van de school valt, is extra 

ondersteuning nodig. De leerkracht, directie en IB (samen het ondersteuningsteam van de school) stellen 

samen met ouders de ondersteuningsbehoefte van het kind vast en bespreekt deze met de consulent van 

de school. Voor deze kinderen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit OPP komt in plaats 

van een handelingsplan en is een afspraak tussen ouders en school over de doelen die een kind kan 

bereiken. Ook staat daarin welke leerstof wordt aangeboden.  

 

5.7 Naar een andere school 

Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra hulp, het kind niet kan 

bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere passende plek voor het kind te 

zoeken. De school doet dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met de 

wensen van de ouders/verzorgers.  

Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de wet op 

Passend onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het kind om geplaatst te worden op een 

andere basisschool die wel de ondersteuning kan bieden of dat het kind geplaatst wordt op een school voor 

speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.  
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De school heeft de taak om deze passende plek voor het kind te vinden. Voordat deze keuze definitief 

gemaakt wordt, moet de school een Toelaatbaarheidsverklaring vragen bij het samenwerkingsverband. Dit 

is wettelijk verplicht.  

 

Bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen van een zogenaamde onderwijs 

makelaar van samenwerkingsverband Plein 013. Voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten maar 

wel te maken hebben met extra zorg, (bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Medisch Kinderdagverblijf) heeft het 

samenwerkingsverband een apart loket ingericht waar ouders terecht kunnen. 

 

5.8 Aanmelden door ouders 

Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de 

ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden.  

 

5.9 Bezwaar maken 

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. 

Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school. 

Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband of 

met de keuze van een andere school dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke 

geschillencommissie www.gcbo.nl.  

Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling in deze schoolgids. 

 

5.10 Wat betekent dit voor de zorg binnen de school? 

Omdat niet alle kinderen hetzelfde zijn en ze de leerstof niet in eenzelfde tempo en op hetzelfde niveau 

kunnen verwerken, treffen we zo nodig maatregelen om het onderwijs aan te passen aan de kansen van 

een individuele leerling. 

De kerndoelen en de leerstof van de basisschool zijn zo gekozen dat de meerderheid van de kinderen slaagt 

om deze, zonder noemenswaardige aanpassingen én binnen de beschikbare tijd, te verwerken. Ouders 

worden tweemaal per jaar op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind door middel van een 

rapport. 

Een klein deel van onze kinderen heeft daarmee in meer of mindere mate problemen. Het gaat voor hen te 

snel of te langzaam, hun vermogen om te leren is wat minder of juist groter; het leerproces van elk kind 

wordt voor een groot deel hierdoor bepaald. In het schooljaar 2010-2011 is een start gemaakt met  

1-zorgroute. Hierin worden van alle kinderen de onderwijsbehoeften in een groepsoverzicht geplaatst. 

Daarvan worden dan groepsplannen gemaakt waarbinnen de kinderen op drie niveaus worden ingedeeld.  

 

Kinderen die de aangeboden leerstof in een hoger tempo kunnen verwerken, kunnen soms volstaan met 

het verwerken van een deel van de basisleerstof (compacten). Deze kinderen hebben vaak behoefte aan 

andere, meer uitdagende leerstof. Onze zorg richten we zo in dat we alle kinderen op hun eigen niveau 

begeleiden (1-zorgroute). Om dat optimaal te bereiken hebben we ook op onze school een zorgstructuur 

opgebouwd.  
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Het team van onze school streeft ernaar elke leerling de zorg te geven waaraan hij/zij behoefte heeft. We 

werken aan een systeem van leerlingenzorg gedurende de hele schoolperiode. Hoewel er sprake is van een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen binnen onze school, is de inzet van de IB-er (Interne 

Begeleider) van wezenlijk belang voor de individuele zorg. Om vroegtijdig moeilijkheden te kunnen 

signaleren, maken we gebruik van een goed leerlingvolgsysteem, voor de verstandelijke, maar ook voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling. Als de leerkracht een probleem signaleert b.v. op basis van de 

ontwikkeling van een kind of op grond van de toetsgegevens, gaat de leerkracht hier eerst zelf mee aan de 

slag binnen de 1-zorgroute.  

 

Voor mogelijke aanpak, kan de IB-er een beroep doen op de consulent van het samenwerkingsverband. 

Deze kan nader onderzoek verrichten en hulp bieden bij het zoeken naar de beste begeleiding. 

In het zorgplan (zie website) hebben we beschreven dat het uitbreiden en vormgeven van de leerlingenzorg 

centraal staat.  

 

We leggen daarbij de nadruk op de volgende zaken: 

 Het vroegtijdig signaleren; hierbij staat ook de observatie en registratie centraal. 

 Het verder uitbouwen van het zelfstandig werken (Akkeren) waardoor er ruimte ontstaat voor hulp 

aan individuele kinderen of aan groepjes kinderen.  

 Het up to date houden van het leerlingvolgsysteem. Een groot aantal toetsen is vernieuwd en 

uitgebreid. Alle toetsen worden verwerkt via het geautomatiseerde leerlingvolgsysteem; ook de 

afspraken met ouders en/of leerkrachten leggen we vast in dit systeem. 

 Wat doen we met de toetsresultaten? In hoeverre hebben die invloed op het dagelijks handelen in 

de groep? Ook voor meer- en hoogbegaafde kinderen. 

 het protocol voor dyslexie voor de onderbouw en bovenbouw op schoolniveau is uitgewerkt en 

ingevoerd. 

 

5.11 Leerlinggebonden financiering – het rugzakje cluster 1 en 2 

Het kan voorkomen dat een kind ten gevolge van een stoornis of handicap zeer specifieke zorg vraagt, die 

de mogelijkheden van het samenwerkingsverband te boven gaat. In dat geval biedt mogelijk de 

Budgetbekostiging uitkomst. Met ingang van passend onderwijs komen alleen nog kinderen binnen cluster 

1 en 2 in aanmerking voor een zogenaamd rugzakje. 

Kinderen met ernstige spraak/taalproblemen kunnen in aanmerking komen voor deze budgetbekostiging. 
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Hoofdstuk 6  

Wetgeving op de basisschool 
 

 

 

 

 

 

6.1 Wet van de privacy 

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven 

van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de 

school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens 

genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt 

noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is 

beperkt. Het doel van het verwerken van persoonsgegevens is het kunnen bieden van passend onderwijs 

voor iedere leerling.  

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen 

een beperkt aantal leerlinggegevens. De school, dan wel Stichting BOOM, heeft met haar leveranciers 

strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. 

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, 

tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.   

Alle scholen van Stichting BOOM gaan zorgvuldig om met leerlingdossiers en de bewaartermijnen die 

hieraan gekoppeld zijn. De dossiers van onze leerlingen worden in gesloten kasten opgeborgen en na het 

verstrijken van de bewaartermijn vernietigd.   

Wij vragen alle ouders specifieke toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. U kunt de 

verleende toestemming ten alle tijden weer intrekken. De school zorgt ervoor dat alleen kinderen op 

beeldmateriaal komen, waarvan de ouders toestemming hebben verleend.  Als ouder mag u tijdens 

schoolactiviteiten beeldmateriaal maken, maar alleen voor eigen gebruik. De school is niet 

verantwoordelijk voor dit materiaal. 

Met vragen over de privacy van uw kind binnen de school, kunt u bij de directie terecht.  

6.2 Klachtenregeling en -procedure 

Binnen elke organisatie loopt wel eens iets mis. Soms is de fout zo ernstig dat ouders of personeelsleden 

kunnen overwegen een klacht in te dienen. De eerste stap die u kunt zetten, is praten op school, 

bijvoorbeeld met de groepsleerkracht of met een ander personeelslid waarin u vertrouwen heeft. Is het 

probleem op die manier niet op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school van 

uw kind.  

Als u daar niet het antwoord krijgt, dat u zoekt, kunt u contact opnemen met het bestuur: Stichting BOOM. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Jeroen Zeeuwen, uitvoerend bestuurder, telefoon: 013 - 523 08 33. 

Hij zal proberen door bemiddeling met u en de school tot een oplossing te komen. 
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Als al deze stappen onvoldoende antwoord opleveren, dan geldt een aantal wettelijke regelingen. Sinds de 

invoering van de Kwaliteitswet van 1998 zijn scholen wettelijk verplicht om een onafhankelijke 

klachtenvoorziening ten behoeve van de kinderen, personeelsleden en ouders te hebben.  

Voor de scholen onder Stichting BOOM is een contract gesloten met Verus, één van de landelijke 

besturenorganisaties en met www.vertrouwenswerk.nl. 

 

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten klachten: 

 Klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, geweld, discriminatie of pesten veroorzaakt door 

een kind of een volwassene. 

 Klachten met betrekking tot het beleid of de organisatie van de school. 

 

Klachten met betrekking tot seksuele intimidatie, geweld, discriminatie of pesten veroorzaakt door 

een kind of een volwassene. 

Op school zijn de afspraken hoe volwassenen en kinderen met elkaar omgaan vastgelegd in protocollen en 

in een gedragscode. 

 

6.3 Vertrouwenspersonen (intern) 

Als er zich, ondanks de gemaakte afspraken, vervelende situaties voordoen, kunnen de ouders en kinderen 

zich achtereenvolgens wenden tot de vertrouwenspersonen: 

Onze schoolcontactpersonen zijn Inge Koetje en Jasmijn van Beek. Zij kunnen en zullen u bij een klacht 

adviseren over de te nemen stappen. Zij zijn op school bereikbaar, telefoon: 013 - 523 06 68 

 

6.4 Externe vertrouwenspersoon 

U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van BOOM, mevrouw Irma van Hezewijk. U 

kunt haar bereiken op telefoonnummer 06 - 54 64 72 12 of via de mail: 

irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl. Op www.vertrouwenswerk.nl kunt u terecht voor meer 

informatie over de werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon. Zij zal samen met u kijken welke 

vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De eerste insteek is meestal een bemiddelend gesprek tussen 

ouders en school. De stap naar de klachtencommissie (zie hieronder) is ook een optie. De externe 

vertrouwenspersoon kan u daarbij desgewenst ondersteunen. 

 

Klachten met betrekking tot het beleid of de organisatie van de school. 

Het is belangrijk dat klachten met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs worden voorkómen. 

Daarom doen wij een dringend beroep op u om bij klachten contact op te nemen met de betrokken 

leerkracht als u van mening bent dat bepaalde zaken niet goed of niet afdoende geregeld zijn. De directie 

(of de contactpersoon) kan bemiddelen. Voorkómen is ook in dit geval beter dan genezen.  

De procedure voor onderwijsinhoudelijke en organisatorische klachten verloopt doorgaans als volgt: 

U neemt contact op met de groepsleerkracht en/of met een directielid. De directie kan vaak bemiddelen als 

het om een onderwijsinhoudelijk of organisatorisch probleem gaat. U meldt uw klacht aan de 

vertrouwenspersoon van de school. 

De vertrouwenspersoon of de directeur brengt u zo nodig in contact met de uitvoerend bestuurder. Hij zal 

proberen te bemiddelen en tot een oplossing te komen. 
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6.5 Landelijke klachtencommissie 

Wanneer u het idee heeft dat uw klacht door de school of het bestuur niet adequaat wordt afgehandeld, 

kunt u contact opnemen met de Landelijke klachtencommissie. BOOM is aangesloten bij de landelijke 

klachtencommissie voor katholiek onderwijs, Postbus 82.324, 2508 EH Den Haag, telefoon 070 - 386 16 97, 

mail info@geschillen-klachtencies.nl. Meer informatie vindt u op de website www.gcbo.nl. 

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht door hoor en wederhoor en geeft een gemotiveerde uitspraak 

of de klacht wel, niet of gedeeltelijk gegrond is. Aan de uitspraak is meestal een advies voor het bestuur 

gekoppeld. 

 

6.6 Vertrouwensinspecteur 

Als er sprake is van klachten over fysieke, psychische, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie e.d., dan 

kan contact worden opgenomen met de vertrouwensinspecteur. Hij/zij zal aandachtig naar de klachten 

luisteren en u eventueel adviseren over de te nemen stappen. De vertrouwensinspecteur is onder 

kantooruren (ook in de schoolvakanties) bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 111 3 111. 

 

Nadere informatie omtrent de klachtenregeling is op school aanwezig. Hierin staat aangegeven hoe u kunt 

handelen in het geval u een klacht wilt indienen. Informatie kunt u ontvangen via de interne 

vertrouwenspersoon, de directie, de uitvoerend bestuurder van Stichting BOOM, of de externe 

vertrouwenspersoon.  

Als er sprake is van een vermoeden van een zedenmisdrijf door een volwassene op school is het personeel 

wettelijk verplicht dit te melden bij het bestuur. Het bestuur moet dit melden bij de vertrouwensinspectie 

en wordt eventueel verplicht om aangifte te doen van een mogelijk zedenmisdrijf bij politie/justitie (Meld- 

en Aangifteplicht voor het Onderwijs 1999). 

 

Klachten met betrekking tot het beleid of de organisatie van de school. 

Het is belangrijk dat klachten met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs worden voorkómen. 

Daarom doen wij een dringend beroep op u om bij klachten contact op te nemen met de betrokken 

leerkracht als u van mening bent dat bepaalde zaken niet goed of niet afdoende geregeld zijn. De directie 

(of de contactpersoon) kan bemiddelen. Voorkómen is ook in dit geval beter dan genezen.  

 

De procedure voor onderwijsinhoudelijke en organisatorische klachten verloopt doorgaans als volgt: 

 U neemt contact op met de groepsleerkracht en/of met een directielid. De directie kan vaak 

bemiddelen als het om een onderwijsinhoudelijk of organisatorisch probleem gaat. 

 U meldt uw klacht aan de vertrouwenspersoon van de school  

 De vertrouwenspersoon of de directie brengt u zo nodig in contact met de bestuurder. Hij zal 

proberen te bemiddelen en tot een oplossing te komen. 

 De externe contactpersoon is Drs. I. van Hezewijk voor klachten met betrekking tot beleid, 

organisatie, communicatie/bejegening/conflicten (schoolzaken), telefoonnummer: 06 - 546 472 12 

of via de mail: irmavanhezewijk@vertrouwenswerk.nl. 
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 Is deze oplossing c.q. bemiddeling niet afdoende, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke 

klachtencommissie voor katholiek onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoonnummer: 

070 - 386 16 97, mail: info@geschillen-klachtencies.nl. 

 

6.7 Indienen van een klacht 

 De klager dient een klacht schriftelijk in bij: 

- het bestuur; die kan de klacht doorgeven aan de externe vertrouwenspersonen 

- de klachtencommissie (landelijke commissie) 

 Als redelijkerwijs niet van klager gevraagd kan worden dat de klacht door hem op schrift gesteld 

wordt, kan een klacht mondeling worden ingediend bij de bestuurder. Het secretariaat maakt een 

verslag dat door de klager voor akkoord wordt ondertekend. 

 De klacht dient binnen een jaar na het voorval te worden ingediend, tenzij de landelijke 

klachtencommissie anders beslist. 

 Het bestuur kan de klacht zelf afhandelen, als dit op eenvoudige wijze kan worden uitgevoerd. Als 

de klacht betrekking heeft op seksuele intimidatie, pesten, geweld of discriminatie handelt het 

bestuur volgens de meldingsplicht. 

 Als de klacht bij het bestuur wordt ingediend, verwijst het bestuur de klager naar de 

vertrouwenspersoon, voordat de klachtencommissie wordt ingeschakeld, 

 Op de ingediende klacht moet de datum van ontvangst zijn aangegeven. 

 Nadat de klacht en de daarbij behorende documentatie van de klager is ontvangen, deelt de 

commissie binnen twee werkweken aan het bestuur, aan de klager en aan de aangeklaagde 

schriftelijk mee dat zij een klacht onderzoekt. Het bestuur deelt de directie van de betrokken school 

mee dat de landelijke klachtencommissie de klacht onderzoekt. 

 Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of via een volmacht laten vertegenwoordigen 

door een adviseur.  

 

6.8 Waaraan moet een klacht voldoen? 

De klacht bevat ten minste: 

 de naam en het adres van de klager; 

 de naam en het adres van de aangeklaagde; 

 de naam en het adres van het bestuur; 

 een duidelijke omschrijving van de klacht en de achtergronden; 

 de datum van indiening. 

 

Mogelijke tekortkomingen in de klacht kunnen binnen twee weken hersteld worden. Buiten die termijn 

wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. Hierover worden alle partijen schriftelijk geïnformeerd. 

 

6.9 Intrekken van de klacht 

Als de klager tijdens de procedure bij de landelijke klachtencommissie de klacht intrekt, stopt de 

behandeling van de klacht. De landelijke klachtencommissie deelt dit aan de aangeklaagde en het bestuur 

van de betrokken school mee.  
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Hoofdstuk 7  

Kiezen voor Basisschool den 

Akker  
 

 

 

 

 

7.1 Aanmelden 

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Dit houdt o.a. in dat ouders hun 

kind aanmelden bij de basisschool van hun keuze en dat die school dan automatisch de ZORGPLICHT krijgt. 

Als een kind op een reguliere basisschool niet voldoende ondersteuning kan krijgen, zijn er mogelijkheden 

voor plaatsing op SPECIALE SCHOLEN voor basisonderwijs. De basisschool moet, voordat een kind 

aangenomen wordt, voldoende inzicht hebben op de mogelijkheden van het kind.  

In de Wet Passend Onderwijs is geregeld dat: 

 Aanmelding van een leerling altijd schriftelijk met het aanmeldingsformulier van de school moet 

gebeuren (te vinden op onze website, of te verkrijgen op school); 

 De school na aanmelding 6 weken de tijd heeft om te onderzoeken of deze aangemelde leerling 

plaatsbaar is; 

 Wanneer het in die 6 weken nog niet duidelijk is geworden, dan kan deze termijn met 4 weken 

worden verlengd. 

 

Om goed te kunnen onderzoeken of een leerling plaatsbaar is heeft de school gegevens over het kind 

nodig. Deze gegevens komen van: 

 De eventuele voorschoolse voorziening (peuterspeelzaal en/of kinderopvang) 

 Het door de ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier 

 Indien nodig kunnen deze gegevens aangevuld worden met informatie van de GGD of 

onderzoeksgegevens van een externe instantie. 

 

Voor de meeste aanmeldingen zal de informatie vanuit de voorschoolse voorziening en de ouders 

voldoende zijn. Voor deze groep kinderen zal het besluit tot toelating vlot genomen kunnen worden. Indien 

blijkt dat een kind meer ondersteuning nodig heeft dan wat de school regulier kan bieden, dan wordt door 

ons al spoedig contact opgenomen met de ouders/verzorgers en gaan we samen bekijken hoe we een vorm 

van Passend Onderwijs op onze eigen school of elders kunnen bieden. De voorschoolse voorziening is met 

de komst van de Wet Passend Onderwijs verplicht informatie aan de basisschool door te geven. Als wij als 

basisschool meer informatie nodig hebben, dan bent u als ouder/verzorger verplicht hieraan mee te 

werken. 
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Hoofdstuk 8  

Stichting BOOM 
 

 

 

 

 

8.1 Stichting BOOM 

Stichting BOOM is het schoolbestuur of bevoegd gezag van zeven 

scholen voor katholiek onderwijs in Oisterwijk en Moergestel. De 

naam BOOM staat voor Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel. In 

1998 is de stichting ontstaan door samenvoeging van de Katholieke 

schoolbesturen uit Oisterwijk en Moergestel. Op de website 

www.stgboom.nl treft u algemene informatie aan over onze stichting 

en kunt u doorklikken naar de websites van de individuele scholen.  

8.2 Besturen 

Vanaf 2011 is er sprake van een scheiding tussen bestuur en toezicht. Het Algemeen Bestuur is belast met 

het toezicht, het Uitvoerend Bestuur bestuurt de stichting. Op een aantal wezenlijke punten geeft het 

Algemeen Bestuur vooraf haar goedkeuring, het Uitvoerend Bestuur besluit daarna hierover en zorgt voor 

uitvoering.  

De uitvoerend bestuurder laat zich bijstaan door een aantal adviseurs waaronder het directeurenteam; de 

DAR (Directie Advies Raad). Initiatieven voor nieuw beleid kunnen door iedereen genomen worden.  

De uitvoerend bestuurder vertegenwoordigt het bestuur naar buiten.  

8.3 Medezeggenschap 

Op elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) geïnstalleerd en op stichtingsniveau is een 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. De directeur overlegt met de MR over zaken 

die de school betreffen. Van elke MR neemt een ouder- en teamlid zitting in de GMR. Deze houdt zich bezig 

met het algemeen beleid van de stichting, waarover de uitvoerend bestuurder verantwoording aflegt. Voor 

sommige beleidsplannen/-wijzigingen is instemming nodig en voor andere beleidsplannen/-wijzigingen 

wordt om advies gevraagd. 

 8.4 Onze plannen 

Op het moment van het uitgaan van deze schoolgids is het nieuwe strategisch beleidsplan in ontwikkeling. 

Tot dat dit nieuwe plan wordt vastgesteld zal het huidige strategisch beleidsplan worden aangehouden als 

richting. De nieuwe strategische plannen volgen logisch op de reeds ingezette koers. 

In het strategisch beleidsplan van 2014-2018 zijn de belangrijkste items beschreven, op basis van deze 

strategische uitgangspunten krijgt het schoolplan op schoolniveau inhoud. Hieronder vindt u de 

speerpunten voor de komende jaren: 

http://www.stgboom.nl/
http://www.stgboom.nl/
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 Onderwijs en opvoeding 

- Scholen en leerkrachten werken doelgericht.  
- Ambities van resultaten en tevredenheid liggen vast.  
- Opbrengstgericht onderwijs betreffende de brede ontwikkeling van kinderen.  
- Kinderen krijgen meer regie over hun eigen leerproces. 

 Passend onderwijs 

- Scholen komen tegemoet aan verschillen tussen kinderen. 
- Men gaat uit van talenten van kinderen en heeft hoge verwachtingen.  
- Het ondersteuningsprofiel ontwikkelt zich verder. 

 Professionele leergemeenschappen 

- Leren van en met elkaar.  
- De ontwikkeling van de leerkracht staat centraal, het is alle daagse praktijk.  
- De gesprekkencyclus is een belangrijk middel hiertoe. 

 ICT en mediawijsheid 

- Sociale media voor communicatie onderling en met ouders /externen.  
- Publieke verantwoording op stichtings- en schoolniveau, versterking ouderbetrokkenheid. 

Financiën 

- Effectief en efficiënt ingezet, baten en lasten in balans.  
- Zicht op risico’s en mogelijke oplossingen. 

Externe verbindingen 

- Natuurlijke verbinding onderwijs, opvang en peuterwerk. 
- Duurzaamheid en bewegen vanuit brede school gedachte. 
- Bezinning op schaalgrootte, open mind voor strategische verbindingen. 

 

8.5 Merkwaarden stichting BOOM 

Ter voorbereiding op het nieuwe strategische beleidsplan hebben we de waarden van Stichting BOOM 

opnieuw vastgesteld. Stichting BOOM hanteert de volgende uitgangspunten om tot een zingevende bodem 

te komen. 

We beogen met onze onderwijsorganisatie een manier van werken zodat leren en ontwikkelen voldoening 

en genot geeft en het werken vanuit een “flow” bevorderd wordt. De horizon is een duurzame en 

vreedzame leefomgeving en we vertrouwen in vooruitgang met plezier. Groei en nieuwsgierigheid wordt 

gestimuleerd door het prikkelen van zintuigen, wat ons onderwijs tot een belevenis maakt. De BOOM-

waarden zijn de volgende waarden waardoor we ons met elkaar verbonden voelen. 

BOOM-Waarden 

1. Welbevinden 

2. Authenticiteit 

3. Samenwerken 

4. Groei 

Een verdieping van deze waarden zal terug te lezen zijn in het nieuwe  Koersplan / strategisch beleid van de 

Stichting. De stichting streeft naar het zijn van een platte netwerkorganisatie waarin op basis van 

vertrouwen ruimte is voor ondernemerschap en waar verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de 

professionals liggen. Binnen de Stichting zijn een aantal werkgroepen actief om daar waar dat gewenst is de 

afstemming te bevorderen. Zij zijn leidend in het ontwikkelen en borgen van beleid. De volgende 

werkgroepen zijn in de stichting actief: 



Schoolgids Den Akker 2019 - 2020  Pagina 34 van 34 

 

- WG Onderwijs en Kwaliteit 

- WG Personeel 

- WG Financiën 

- WG (Hoog)begaafdheid 

- WG ICT 

- WG Privacy 

Voor verdere informatie:  

Bij vragen en/of opmerkingen op het niveau van de school is de leerkracht/directeur het eerste 

aanspreekpunt. Meestal wordt daar een oplossing gevonden. Als dat niet het geval is, kunt u contact 

opnemen met het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor is op de locatie Brede School Waterhoef, 

Schoolstraat 5, 5061 XA te Oisterwijk. Tel. 013-5230833. 

Hieronder treft u de huidige bezetting van de De Raad van Toezicht: Er is nog sprake van een vacature die op 

voordracht van de GMR benoemd zal worden.  

 Sander de Landmeter (voorzitter) 

 Isabelle Diepstraten 

 Frans Vermeer 

 Michiel van Amelsfort 

 (Vacature, voordracht GMR) 
 

Het secretariaat wordt beheerd door José Wijnheijmer.  

Namens stichting BOOM wens ik iedereen een plezierig en leerzaam schooljaar toe. 

 

Jeroen Zeeuwen  

Bestuurder Stichting BOOM 

 

 


