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‘Onderwijs reikt verder’
VOORWOORD

‘Onderwijs reikt verder dan de bovenste 4 centimeter van een leerling.’ Zo’n zin 
blijft hangen. Inderdaad, onderwijs is veelomvattend. Dat is niet alleen cognitief, 
maar ook sociaal emotioneel. Uw kind zit vanaf het 4e tot en met het 12e 
levensjaar op de basisschool. We werken op onze school dan ook aan een stevige 
basis. 
Dat betekent dat bij ons de (basis)vakken lezen, taal en rekenen een belangrijke 
plek innemen. De school is een plaats om te leren. Daar horen successen en 
tegenvallers bij. Niet alles hoeft in één keer goed te gaan. Om goed te kunnen 
leren is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Vanuit de Kanjertraining 
werken we aan een respectvolle basishouding. Samengevat: ‘de BASIS op orde’. 

De basis op orde. Wat houdt dat in? Samen zorgen we voor:
• Rust, plezier en structuur in de school (de organisatorische component)
• Het verdiepen van relaties (de pedagogische component)
• Het behalen van resultaten (de didactische component)

Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijk belang en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Namelijk dat het goed gaat met het kind. Dat het kind tot 
leren komt en de ruimte krijgt zich te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat 
ouders en school op elkaar betrokken zijn. Voor ouders is het goed om te weten 

wat zij van school kunnen verwachten en wat de school van ouders verwacht. 
Deze gids kan u daarbij helpen. 
We besteden in deze gids ook aandacht aan formele zaken als vakantie en 
verlofregelingen, praktische zaken en activiteiten op en rond de school. 
Gedurende het schooljaar wordt u op de hoogte gehouden via onze 
maandelijkse nieuwsbrief (Het Schooljournaal) en de website. Communicatie 
vindt plaats via het digitale platform van social schools. In social schools vindt u 
ook de actuele agenda, hierin staan alle activiteiten van het gehele schooljaar. 

Deze schoolgids ontvangen alle ouders digitaal 
en is ook te vinden op de website van onze 
school. Naast een praktisch naslagwerk voor 
de ouders van de Looschool, is deze gids ook 
te gebruiken wanneer u een schoolkeuze gaat 
maken.  Hier werken we aan een stevige basis. 
Van harte welkom op de Looschool.

Namens het team, 
Anne van den Noort
Directeur
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Vakantierooster 2022-2023

begin eind
Herfstvakantie 24 oktober 2022 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 6 januari 2023

op 23 december zijn de kinderen
om 12.00 uur vrij

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 3 maart 2023
Goede vrijdag en Pasen 7 april 2023 10 april 2023
Meivakantie 24 april 2023 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 mei 2023 19 mei 2023
Tweede pinksterdag 29 mei 2023
Akkerdag 30 mei 2023 (kinderen vrij)
Zomervakantie 10 juli 2023 18 augustus 2023

14 september 2022 Schapenmarkt 
26 september 2022  Studiemiddag
5 oktober 2022 Studiedag, groep 1/2 vrij
18 oktober 2022 Studiedag
30 november 2022 Studiemiddag 
19 januari 2023 Studiemiddag 

24 februari 2023 Studiedag 
13 maart 2023 Studiemiddag 
11 april 2023 Studiedag 
17 mei 2023 Studiemiddag 
13 juni 2023 Studiedag

Groep 1 t/m 8
Maandag 8.30 – 14.15 uur
Dinsdag 8.30 – 14.15 uur
Woensdag 8.30 – 14.15 uur
Donderdag 8.30 – 14.15 uur
Vrijdag 8.30 – 14.15 uur*

* Groep 1 is op de vrijdagen vrij

Vanaf een 10 minuten voor schooltijd is er  
pleinwacht. We verwachten de kinderen niet 
eerder dan 8.20 uur op school.

Schooltijden (continurooster)

Looschool
Bovenheigraaf 59
8095 PA ‘t Loo Oldebroek
(0525) 63 16 93
Email: directielooschool@deakker.nu

Adres

Schooltijden, studiedagen en vakanties
Studiedagen

Ziekmelden

Bij ziekte van uw zoon 
of dochter is het fijn 
wanneer we dat weten 
voordat de school 
begint. Ziekmeldingen 
kunt u doorgeven vanaf  
8.00 uur op (0525) 63 
16 93

mailto:directielooschool%40deakker.nu?subject=
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Achter v.l.n.r. : 
Hendriët Lokhorst
Sandra Ruitenberg
Jacquelien Fijn
Geralde Mekelenkamp
Lisanne Vinke
Anne van den Noort
Herma Kwakkel
Anne van den Hul

Voor v.l.n.r.
Karla Bolks
Chantal Tijssen
Jolanda van de Grift

Niet op de foto:
Inge van der Linde
Anniek van de Grift

Het team
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HOOFDSTUK 1

Missie & visie
DE LOOSCHOOL, EEN SCHOOL 
VAN STICHTING DE AKKER
Onze school is onderdeel van de Stichting De Akker. 
De naam ‘De Akker’ verwijst naar de gelijkenis van 
de zaaier uit Mattheüs 13:1-9. In opvoeding en 
onderwijs vormen de scholen van De Akker een 
vruchtbare omgeving waar kinderen zich naar hun 
gaven en talenten ontwikkelen. De kennis van God 
als Vader en de liefde van Jezus Christus, de opgesta-
ne Verlosser, is daarvan de basis.

Het bestuur van De Akker is verantwoordelijk voor 
• De Schaapskooi in Wezep
• Nassauschool in Hattemerbroek
• CNS De Regenboog  in Oldebroek
• Timotheüsschool in Oldebroek
• Looschool  in ’t Loo
• De Koldewijnschoele in Kamperveen
• Het Noordermerk op Noordeinde.

Tussen deze basisscholen bestaat een intensieve 
samenwerking. 

De dagelijkse leiding van De Akker is in handen van 
het college van bestuur dat zijn werkzaamheden 
verricht vanuit het bestuurskantoor te Wezep. De 
raad van toezicht ziet toe op het functioneren van 
het college van bestuur.

In dit hoofdstuk 
maakt u kennis met 
de Looschool en 
de overkoepelende 
Stichting De Akker.
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Het College van Bestuur van Stichting De Akker 
wordt gevormd door:
• De heer C. Dam

De Raad van Toezicht van Stichting de Akker
wordt gevormd door:
• De heer C. van Dijk (voorzitter)
• Mevrouw A. Bos
• Mevrouw N. Polinder-Simons
• De heer W. Stoffer
• De heer M. van de Streek

IDENTITEIT
De Looschool is een protestants-christelijke 
basisschool, die op 30-12-1907 door de Chris-
telijk Nationale Schoolvereniging te Oldebroek 
in gebruik werd genomen. We werken vanuit 
het christelijk geloof en de waarden zoals die 
in de Bijbel zijn verwoord. Respect, vertrouwen 
en naastenliefde zijn voor ons richtinggevend. 
Levensbeschouwelijke identiteit komt in onze 
lessen specifiek aan bod. Daar horen voor ons 
ook aandacht en ruimte voor andere godsdien-

sten bij, evenals het respecteren van de waarden 
die daarin worden verkondigd. De dag wordt 
begonnen met gebed, we danken bij de lunch en 
sluiten de dag ook af met een gebed. We vieren 
de christelijke feesten, zingen Bijbelse liedjes 
uit diverse liedbundels, psalmen en we leren de 
kinderen hoe de verhalen uit de bijbel van toe-
passing zijn op hun dagelijkse leven. 
Ook kinderen met een niet-christelij-
ke achtergrond zijn welkom op onze 
school. We zien een sterke relatie 
tussen levensbeschouwelijke vorming, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en 
sociale vaardigheden  We vinden het 
belangrijk, dat onze leerlingen op een 
goede wijze met elkaar omgaan en dat 
ze respect hebben voor de mening en 
visie van anderen. 

KINDEREN
Ons onderwijs sluit aan bij en houdt 
rekening met de eigen ontwikkeling 
van ieder kind. Daarnaast is er ruimte 

voor leren van en met elkaar. 
Vanzelfsprekend is in de klas ook ruimte voor ge-
zelligheid, creativiteit en aandacht voor elkaar. We 
streven ernaar ons onderwijs op school dusdanig 
vorm te geven dat de ontwikkeling van kinderen 
gebaseerd is op een gevoel van succes en zelfver-
trouwen. 
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OUDERS 
Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en dus ook een gezamenlijk 
belang: namelijk het welbevinden van het kind. De 
school biedt een veilige leeromgeving. We waar-
deren en stimuleren de inzet en betrokkenheid 
van ouders op school. Men kan zitting nemen in 
bijvoorbeeld de ouderwerkgroep(OWG), de mede-
zeggenschapsraad(MR) of de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). Ons doel is om in 
samenwerking met de ouders de kinderen een po-
sitieve en stevige basis aan te bieden, waardoor ze 
goed voorbereid zijn op hun verdere ontwikkeling 
in het voortgezet onderwijs en de maatschappij.

TEAM 
Op onze school maken we er werk van elkaars kwa-
liteiten te herkennen en benutten. Iedere medewer-
ker realiseert zich dat onderwijs voortdurend in 
ontwikkeling is en verbetering dient op te leveren.
De leerkracht is met zijn/haar gedrag een voor-
beeld voor de kinderen.
De leerkrachten benoemen en stimuleren positief 
gedrag. We helpen elkaar met compliment en feed-
back. Er wordt bewust gezocht naar samenwer-
kingssituaties en ‘leren van en met elkaar’. 

ONS ONDERWIJS
We werken vanuit de visie: De basis op orde. De 
focus ligt daarbij op de basisvakken (rekenen, taal 
en lezen) en basisrespect. 
Ons uitgangspunt in het dagelijks handelen zijn de 
volgende kernwaarden:  betrokkenheid, respect, 
veiligheid, eigenheid en (gast)vrijheid.   Het team is 
betrokken en enthousiast. Het is een team dat uit-
dagingen niet uit de weg gaat, goed onderwijs geeft 
en elkaar stimuleert om optimaal te presteren. 
Leerlingen verschillen in ontwikkeling. In ons 
onderwijs houden we rekening met de verschillen 
tussen leerlingen. Leerlingen bereiken doelen niet 
altijd op dezelfde manier en in dezelfde tijd. Doelen 
hoeven ook niet altijd voor alle leerlingen gelijk te 
zijn. 
Ons onderwijs vraagt om een pedagogisch klimaat, 
waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. 
Dit zorgt ervoor dat leerlingen uitgedaagd worden 
om optimaal te presteren.  Ze ontvangen daarbij de 
ondersteuning waaraan ze op dat moment behoefte 
hebben. 
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UITGANGSPUNTEN
In ons onderwijs hanteren we de volgende uit-
gangspunten: 
Voor een actieve, gemotiveerde leerhouding bij 
het kind is het van belang om aan de volgende drie 
basisbehoeften van kinderen te voldoen: 
•  competentie 
•  relatie
•  autonomie

Om dat te bereiken zullen de leerkrachten kinderen: 
•  uitdagen om zelf dingen uit te zoeken en te ont-

dekken; te overleggen met medeleerlingen en 
samen te werken

•  ondersteunen door een helpende hand te bieden 
bij dat wat kinderen nog niet zonder hulp kunnen

•  stimuleren in hun wil om te leren

Het leerkrachtgedrag dat hierbij hoort, is gebaseerd 
op drie aspecten: 
•  interactie 
•  instructie 
•  klassenmanagement 

We vinden het belangrijk dat de kinderen een goe-
de instructie krijgen. Voor het geven van een goede 
instructie werken we volgens het model van de Ex-
pliciete Directe Instructie (EDI). De kinderen wor-
den actief betrokken bij de instructie. Zo is het doel 
van de les helder en wordt er bijvoorbeeld gewerkt 
met een wisbordje. Het wisbordje is een middel om 
kinderen actief bij de instructie te betrekken. 
Daarbij vinden we het van belang dat we de kwa-
liteit van ons onderwijs blijven verbeteren. Op de 
Looschool zoeken we steeds naar kansen en mo-
gelijkheden om het onderwijs af te stemmen op de 
mogelijkheden van het kind binnen de eigen groep. 
De groep is de basis van waaruit gewerkt wordt. 
Leren van en met elkaar vinden we belangrijk. De 
leerstof wordt op basis-, minimum- of plusniveau 
aangeboden. Daar waar nodig wordt het leerpro-
ces vertraagd of versneld; ook kunnen leerlijnen 
worden aangepast.

DOELEN SCHOOLJAAR 2022-2023
In het schooljaar 2022-2023 hebben we 
de volgende doelen:
• R ekenmethode Wereld in Getallen 5 

implementeren.
• V erder verbeteren van de instructie 

volgens het EDI-model. Dit wordt ook 
onderdeel van onze collegiale consul-
taties.

•  Motoriek: professionele ontwikkeling 
en samenwerking met fysiotherapie.

•  Aanbod voor meer- en hoogbe-gaafde 
leerlingen: Een werkgroep 
onderzoekt hoe we verder kunnen 
compacten en verrijken. Verder 
willen we een intensieve 
samenwerking met de bovenschoolse 
Flexklas.

• V erbeteren techniek onderwijs in 
samenwerking met Techlab Elburg.

•  Digitale geletterdheid: invoeren me-
thode Basicly.
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2.1 De groepen

Ons onderwijs is klassikaal georganiseerd. We zor-
gen ervoor dat de overgang naar een volgende groep 
zo soepel mogelijk verloopt. De kinderen worden 
door de leerkracht overgedragen aan de nieuwe leer-
kracht. Bij deze overdracht is de IB-er ook aanwezig. 
Zo bieden we een ononderbroken ontwikkelingslijn. 
We werken dit schooljaar in 4 combinatiegroepen. 
Het is zo georganiseerd dat er tijdens de instruc-
tiemomenten regelmatig twee leerkrachten of een 
leerkracht en een onderwijsassistent in de groep 
aanwezig zijn. 

ONDERWIJS IN GROEP 1 EN 2
In de onderbouw gebruiken we de tool ‘Mijn Kleuter-
groep’. Mijn Kleutergroep brengt de (leer)doelen van 
de kinderen duidelijk in kaart en helpt om kinderen 
goed te kunnen observeren, om zo aan te sluiten bij 
hun ontwikkelingsbehoeften.

Er is veel aandacht voor taalvorming, omdat dit de 
basis is voor heel veel ander leren! 
We hebben een onderwijsassistent in de groep om 
kinderen uit de groepen 1 en 2 extra ondersteuning 
en verrijking te bieden, vooral op het gebied van 
taalontwikkeling. 
Extra ondersteuning geven we ook aan de hand van 
observaties (Mijn Kleutergroep).

Ook een belangrijk onderdeel vormt het gebruik van 
prentenboeken, waarmee we interactief bezig zijn.
In groep 1 en 2 worden (speelse) activiteiten aange-
boden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen 
en schrijven in groep 3. Aan het eind van groep 2 
wordt besproken of een kind toe is aan groep 3.
Kinderen zitten twee tot twee en half jaar in groep 
1 en 2. Dit is afhankelijk van hun geboortedatum en 
ontwikkeling.
We blijven kijken naar de ontwikkeling van de kinde-
ren en wanneer we zien dat verlenging of versnelling 

In dit hoofdstuk leest 
u over de kerndoelen
en het pedagogisch 
klimaat op de 
Looschool.

HOOFDSTUK 2

Onderwijs & organisatie
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nodig is van de kleuterperiode, dan doen we dat in 
goed overleg met de ouders. School neemt wel de 
uiteindelijke beslissing.

ONDERWIJS IN GROEP 3 T/M 8
Dagelijks  hebben kinderen de kernvakken taal, 
spelling, lezen en rekenen. Deze lessen worden 
methodisch gegeven. Instructie, inoefening en ver-
werking wisselen elkaar af.

Vanaf groep 6 leren we de kinderen hun eigen werk 
te plannen. Zo zijn er zelfstandig werk momenten 
waarop kinderen aan hun weektaak kunnen werken. 
Verder krijgen de kinderen vanaf groep 5 ook huis-
werk voor bijvoorbeeld topografie en Engels mee 
naar huis. In groep 7 en 8 wordt dit verder uitge-
breid. Kinderen moeten leren om verantwoordelijk-
heid te nemen voor hun huiswerk. Ter voorbereiding 
op het voortgezet onderwijs leren we de kinderen 
hun klassenwerk (weektaak) en huiswerk plannen.
Vanaf groep 6 kunnen de leerlijnen, die gebaseerd 
zijn op het referentiekader wat meer uit elkaar 
gaan lopen. Deze leerlijnen zijn gebaseerd op het 

behalen van minimaal referentieniveau 1F doorlo-
pend naar referentieniveau 1S of 2F. De kinderen 
werken dan dus meer op hun eigen niveau.

GROEPSVERDELING 
SCHOOLJAAR 2022-2023
Groep 1/2  Hendriët Lokhorst, 

Lisanne Vinke en Jacquelien Fijn 
Groep 3/4  Geralde Mekelenkamp  

en Anniek van de Grift
Groep 4/5  Jolanda van de Grift 

en Inge van der Linde
Groep 7/8  Sandra Ruitenberg 

en Chantal Tijssen
Directie
Anne van den Noort

Intern Begeleider
Karla Bolks

Onderwijsassistenten
Jacquelien Fijn, Herma Kwakkel en 
Anne van den Hul

GROEPSVORMING
De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen 
wij de Gouden Weken. Elke groep heeft de eerste 
weken na een zomervakantie weer tijd nodig om 
zich te vormen. Een goede begeleiding hierbij is erg 
belangrijk. Juist deze periode is bij uitstek geschikt 
om een fundament neer te zetten voor een goede 
groepsvorming, zodat normen door de klas en de 
leerkracht samen worden bepaald.  
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In de weken tot aan de herfstvakantie werken 
we samen met de kinderen aan groepsvorming.
De kinderen zitten een heel jaar bij elkaar 
in een groep. Binnen deze groep kunnen zij 
alleen goed functioneren als zij zich prettig en 
veilig voelen. Dat prettig en veilig voelen hangt 
samen met een gevoel van eigenwaarde, zelf-
standigheid, zelfvertrouwen en respect hebben 
voor elkaar. 

De kanjertraining zal o.a. hiervoor extra wor-
den ingezet, om op een positieve manier de 
kanjerprincipes inhoud te geven. Verschillende 
activiteiten/ spelletjes zullen er in de groep 
worden gedaan, waardoor er een groep wordt 
gevormd. 

Ook ouders spelen een belangrijke rol bij 
groepsvorming. Kinderen en ouders zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden. 
Elk kind is loyaal aan zijn ouders. Het kind is 
echter ook loyaal naar zijn of haar leerkracht. 
Als ouders en leerkrachten op één lijn zitten 

wat betreft de aanpak richting het kind, wordt 
het “effect” verdubbeld. 
Ook dit schooljaar beginnen we met een start-
gesprek samen met u en uw kind. Wat zijn de 
verwachtingen/doelen voor het schooljaar? 
Wat heeft het kind nodig? Waar kunnen we 
rekening mee houden? 

We hopen opnieuw op weken vol sfeer en een 
goed groepsgevoel waar we het komende jaar 
nog veel plezier van gaan hebben!

2.2 Kanjertraining

De Looschool is een Kanjerschool: “Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect!” 

Op onze school werken we met de kanjertraining. Kinde-
ren verlangen een schoolgemeenschap waar ze zichzelf 
kunnen zijn, zonder gepest of  uitgelachen te worden. De 
kanjertraining geeft kinderen handvatten voor sociale 
situaties. Het is ook een preventieve methode m.b.t. het 
pesten en ons leert hoe we daar mee om moeten gaan.
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We hanteren de Kanjerregels op school:
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• Niemand lacht uit
• Niemand doet zielig

Meer informatie over Kanjertraining is te vinden op 
www.kanjertraining.nl 

Ook is er op de Looschool een pestprotocol aanwe-
zig. Het pestprotocol kunt u vinden op onze website 
onder het kopje Kanjertraining.

2.3 Schooltijden

We werken met een continurooster. Dat betekent 
dat we elke schooldag om 8.30 uur beginnen en de 
kinderen om 14.15 uur vrij zijn. Alle kinderen eten 
tussen de middag op school. 
De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij.
Vijf minuten voor aanvang gaat de eerste (buiten)
bel, waarna alle kinderen naar 
binnen gaan. De kinderen uit 
groep 1 en 2 worden bij de leer-
kracht gebracht.  
Vanaf groep 3 gaan de kinderen 
met de leerkracht mee naar bin-
nen. Om 8.30 uur ‘s morgens 
gaat de bel, waarna de lessen 
beginnen. 

TOEZICHT 
We verwachten de kinderen niet eerder dan een 10 
minuten voor het begin van de schooltijd op school. 
Bij slecht weer geldt natuurlijk dat de kinderen 
naar binnen mogen. 
Vanaf een tien minuten voor aanvang is er plein-
wacht. Met de kinderen zijn duidelijke afspraken 
gemaakt over het spelen en bewegen op het plein.

https://kanjertraining.nl/
https://kanjertraining.nl/
https://www.looschool.nl/wp-content/uploads/2014/10/Pestprotocol1.pdf
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2.4 Vakken en methodes

Veel vakken op de basisschool staan niet op zich-
zelf. Op school zal dan ook worden geprobeerd de 
samenhang ertussen zo veel mogelijk zichtbaar te 
maken voor de leerlingen. 

De basisschool heeft, naast het aanleren van de 
basisvakken taal, lezen en rekenen ook tot taak de 
sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden van 
uw kind te ontwikkelen. Niet alleen voor nu, maar 
ook vaardigheden die in de toekomst nodig zullen 
zijn. U kunt daarbij denken aan het leren opkomen 
voor de eigen mening, leren luisteren, zelfstandig 
leren werken en plannen, zelf oplossingen leren 
vinden, leren bewegen, leren samenwerken en 
leren presenteren. 

We werken vanuit de visie ‘De basis op orde’ en 
gebruiken daarvoor de volgende methodes: 

Bijbelse Geschiedenis Startpunt
Nederlandse Taal Staal
Aanvankelijk Lezen Lijn 3
Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip
Rekenen en Wiskunde Wereld in Getallen 5
Engels Take it Easy
Schrijven Klinkers
Wereldoriëntatie Blink
Sociaal emotionele Kanjertraining

ontwikkeling
Muziek 123 zing
Tekenen Laat maar zien
Handvaardigheid Laat maar zien
Burgerschap. Hier staan 3 items centraal: identi-
teit, democratie en participatie. Deze onderwerpen 
komen aan de orde tijdens de Kanjertraining, maar 
ook tijdens de lessen wereldoriëntatie.
Seksuele Vorming. We gebruiken de methode Vei-
lig Wijs en koppelen het ook aan de Kanjertraining.
Techniek. Dit vak komt o.a. aan de orde bij de 
lessen wereldoriëntatie. In de methode is nadruk-
kelijk  aandacht voor Natuur en Techniek. Daarbij 
worden de Techniektorens ingezet. Met ingang van 
het schooljaar 2022-2023 is er een samenwerking 
met Techlab Elburg en wordt de leerlijn techlab.nl 
ingezet.

https://techlab.nl/
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2.5 Schoolbibliotheek/lezen

Wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van 
de kinderen dat ze veel lezen. Door regelmatig te 
lezen vergroten de kinderen hun woordenschat. 
In iedere groep wordt met regelmaat voorgelezen. 
Naast de instructielessen van lezen zijn er ook an-
dere leesmomenten op school. Zo besteden we o.a. 
aandacht aan tutorlezen en stillezen. Vanaf 1 janu-
ari 2020 is een samenwerking met de bibliotheek 
gestart. ‘De bibliotheek op school’ is een structurele 
samenwerking tussen bibliotheek en school rond-
om lezen en mediawijsheid.
We hebben twee  leescoördinatoren: juf Inge en 
juf Geralde. De schoolbibliotheek is modern en 
toegankelijk en bevat verhalende boeken, informa-
tieve boeken en Engelse boeken. Voor beginnende 
lezers is de bibliotheek ingedeeld op AVI-niveau. Zij 
hebben daardoor steun bij het kiezen van een boek 
passend bij hun leesontwikkeling en kunnen zo toe 
groeien naar de keuze uit A- boeken. Vanaf groep 6 
kiezen kinderen B- en voor goede lezers in groep 7 
en 8 zijn er ook C- boeken. We hebben een schoola-

bonnement van de bibliotheek.
Iedere groep heeft een steeds wisselende collectie. 
Door het jaar heen worden leesbevorderingsactivi-
teiten georganiseerd zoals de Kinderboekenweek,
de Kinderjury en de voorleeswedstrijd voor de 
bovenbouw. 

2.6 Inzet van ICT

DEVICES
In de huidige samenleving worden veel kennis 
en vaardigheden op het gebied van ICT gevraagd. 
Als school willen we de kinderen daar graag in 
begeleiden. We werken met chromebooks voor de 
kinderen. De chromebooks worden gebruikt voor 
verwerkingssoftware bij de instructie, maar ook 
voor het opzoeken en verwerken van informatie. In 
de onderbouw worden IPads ingezet.
Kinderen werken met behulp van methode gerela-
teerde software doelgericht op de devices. Verder 
leren we ze ook hoe je informatie kan verwerven en 
verwerken in een werkstuk, PowerPoint of Prezi.

MEDIAWIJSHEID
Onze samenleving is een digitale samenleving. De 
kinderen groeien in deze wereld op. Overal hebben 
ze te maken met o.a. social media. We willen de 
kinderen op school digitale vaardigheden leren die 
je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen 
nemen aan de mediasamenleving. Het gaat daarbij 
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2.7 De gezonde school

Gezonde voeding en voldoende beweging hebben 
een positieve invloed op de individuele schoolpres-
taties, concentratie en gedrag. Lekker in je vel zitten 
is belangrijk voor je zelfvertrouwen en sociaal emo-
tionele ontwikkeling. Door regelmatig aandacht te 
besteden aan dit thema willen we kinderen kennis 
en vaardigheden bij brengen om de gezonde keuzes 
te maken vergroten.

Gezonde dagen 
Om gezond eten te stimuleren hebben we op 
woensdag, donderdag en vrijdag fruitdagen. We 
vragen of u uw kind een gezond tussendoortje(fruit 
of een boterham) mee wil geven naar school. Op de 
andere dagen mag dat natuurlijk ook!

Trakteren
Als uw kind jarig is, is het natuurlijk feest. 
Daar hoort een traktatie bij. We stimuleren bij ons 
op school een gezonde traktatie.

Rookvrij schoolplein
Het terrein rond de school is rookvrij. Dat is per 1 
november 2020 verplicht. Dit betekent ook dat er 
door leerkrachten, ouders en anderen niet gerookt 
mag worden op het terrein van school. 

om kennis, vaardigheden en houding. Hoe kun 
je informatie vinden en verwerken? Is alle in-
formatie betrouwbaar? Wat zijn social media 
en hoe kun je er veilig en zinvol mee omgaan? 
Hoe worden media gebruikt en welke invloed 
hebben ze?

Internet wordt niet tot in detail afgeschermd, 
maar er worden afspraken gemaakt over het 
gebruik van e-mail en internet. Deze afspraken 
staan beschreven in het ICT beleidsplan.
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2.8 Bewegingsonderwijs

Naast gezond eten is het natuurlijk ook be-
langrijk dat de kinderen goed en regelmatig 
bewegen. De kinderen hebben twee keer in de 
week een les bewegingsonderwijs. Deze lessen 
zijn op woensdag en vrijdag. We hebben de 
beschikking over een 
inpandige gymzaal en een groot sportveld. 
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen 
gymkleding en gymschoenen. Een van de leer-
krachten is coördinator sport. De gymlessen 
worden  gegeven door de combinatiefunctiona-
ris van ‘Goed Bezig Oldebroek’. Zij organiseren 
ook speciale clinics en sportinstuiven.

Meer informatie vindt u op
www.goedbezigoldebroek.nl 

2.9 Muziek

Bij muziek werken wij het liefst in een voor 
kinderen bekende structuur, vanuit een me-
thode met duidelijke lesdoelen, opdrachten en 
resultaten. 

Dit schooljaar krijgen we ondersteuning 
van een muziekdocent die ons vertrouwd en 
wegewijs maakt in het geven van muziekon-
derwijs volgende de methode 123zing. Ook 
willen we investeren in het aanvullen van de 
instrumenten. 

2.10  Zendingsgeld

Om de betrokkenheid op de naaste te sti-
muleren, mogen de kinderen op maandag-
morgen een vrijwillige bijdrage meenemen. 
Het gespaarde geld wordt overgemaakt naar 
verschillende goede doelen. Ook gaat er een 
gedeelte van het bedrag naar ‘ons’ sponsorkind 
in Guatemala. We stimuleren de kinderen in de 
bovenbouw om  met enige regelmaat een brief 
o.i.d. te sturen.

https://www.goedbezigoldebroek.nl/
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2.11  Maandviering

Rondom iedere vakantie komen we met de 
hele school samen om te zingen, te bidden en 
bijvoorbeeld te luisteren naar een verhaal of te 
kijken naar een toneelstukje. Verder wordt de 
regel van de maand besproken en wordt het 
gespaarde zendingsgeld van de afgelopen 
maand gepresenteerd. Bij een aantal 
maandvieringen bent 

u als ouder ook welkom. U wordt hierover
geïnformeerd.

2.12  Buitenschoolse activiteiten

Ieder schooljaar worden er een aantal buiten-
schoolse activiteiten georganiseerd. Denk daar-
bij bijvoorbeeld aan:
• Excursie naar een museum
• Bezoek aan de museumboerderij
• Sportdagen
• Koningsspelen
• Schoolreizen
• Schoolkamp

2.13  Naschoolse activiteiten

Naast de buitenschoolse activiteiten zijn er ook 
naschoolse activiteiten. Die zijn niet voor ieder 
kind verplicht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
• Schoolvoetbaltoernooi
• Scholendamtoernooi
• Schoolvolleybaltoernooi
•  Sportinstuif georganiseerd door

Goed Bezig
• Avondvierdaagse
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2.14  Vakanties en vrije dagen 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen 
alle ouders een overzicht met alle zaken die 
gepland staan. Zie pagina 4 voor het overzicht 
van dit jaar.

2.15   Aanvraag buiten- 
gewoon verlof 

Speciale aanvraagformulieren voor verlof 
buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar op 
school of via de website.  De volledig ingevulde 
aanvraag kunt u inleveren bij de directeur. 
Over een aanvraag van tien dagen of minder 
beslist de directie al of niet in overleg met de 
leerplichtambtenaar van de woongemeente. 
Als de aanvraag gewichtige omstandigheden 
van meer dan tien dagen betreft, wordt hij 
doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van 
de woongemeente. Als u het met een genomen 
beslissing niet eens bent, kunt u een bezwaar-
schrift indienen bij de directie of bij de leer-
plichtambtenaar van uw woongemeente. 

2.16   Maatregelen preventie 
schoolverzuim 

Wanneer een kind niet naar school kan gaan, 
moeten ouders dit melden bij de school. In het 
geval dat leerlingen zonder bericht afwezig 
zijn, neemt de school uiterlijk binnen dertig 
minuten na aanvang van de schooltijd contact 
op met de ouders van het kind.
Als het vermoeden bestaat dat een leerling 
zonder toestemming afwezig is, is de directie 
van de school wettelijk verplicht dit te melden 
aan de leerplichtambtenaar van de gemeente. 
Als een kind frequent te laat komt, worden 
de ouders door de leerkracht aangesproken. 
Indien geen verbetering optreedt gaat de direc-
teur met de ouders in gesprek. Zo nodig wordt 
een melding bij de leerplichtambtenaar van de 
gemeente gedaan. 



Inhoud Team

4
Kwaliteitsinstrumenten

6
Namen & adressenZorg voor leerlingen

3
Samen school

5
Kalender & schooltijden Missie & visie

1
Onderwijs & organisatie

2

2.17   Toelating, schorsing en 
verwijdering 

TOELATING
Onze school staat voor iedereen open. Wel vinden 
we het belangrijk om voorafgaand aan de aanmel-
ding een gesprek te hebben. In dat gesprek komen 
in ieder geval de uitgangspunten en doelstellingen 
van de school aan bod.

Op grond van dit gesprek besluiten ouders hun kind 
wel of niet aan te melden. Door ondertekening van 
het aanmeldingsformulier verklaart u de uitgangs-
punten en doelstelling van de school te respecteren 
en daarmee in te stemmen. 

SCHORSING
Onder schorsing van leerlingen verstaan we het 
tijdelijk, d.w.z. één of enkele dagen, verwijderen 
van een leerling van school. Schorsing is aan de 
orde wanneer de school bij ernstig wangedrag van 
een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd 
nodig is voor het zoeken naar een oplossing. 

VERWIJDERING
Onder verwijdering verstaan we het voorgoed ver-
wijderen van een leerling van school. Dat kan alleen 
gebeuren wanneer sprake is van een crisissituatie 
waarin de eigen veiligheid van de leerling en die 
van andere leerlingen niet meer kan worden 
gewaar-borgd. Een tweede reden van verwijdering 
is wan-neer het handhaven van de leerling op 
school een onevenredige belasting vormt voor het 
team en/of de schoolleiding. 
U begrijpt dat maatregelen t.a.v. schorsing en 
verwijdering met uiterste zorgvuldigheid genomen 
moeten worden.

2.18  Uitstroom groep 8

Adviezen gegeven in schooljaar 2021-2022: 
VMBO BL t/m VMBO KL met LWOO 2
VMBO BL t/m VMBO KL 1
VMBO KL 1
VMBO KL t/m VMBO T 1
VMBO TL 1
VMBO TL t/m HAVO 1
HAVO 4
VWO 1
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2.19  Opbrengsten

Alle leerlingen van groep 8 maken een eindtoets. 
Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen 
hebben op het gebied van taal en rekenen.

De eindtoets laat zien in welke mate leerlin-
gen de referentieniveaus voor taal en rekenen 
beheersen. 

Ook toont de eindtoets aan welk type vervolg-
onderwijs bij een leerling past. De eindtoets is 
dus een hulpmiddel om vast te stellen of het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs 
goed op elkaar aansluiten. Voorafgaand aan 

de toets krijgen kinderen al hun schooladvies. 
Mocht de uitslag van de toets hoger uitvallen 
dan het schooladvies, dan kunnen we in overleg 
met ouders en kind het schooladvies naar boven 
bijstellen.

In 2021-2022 hebben we de eindtoets ROUTE8 
afgenomen. Uitgaande van de referentieniveau’s 
ligt onze signaleringswaarde voor 2F/1S op 
41,5%. We zien dat we met alle vakgebieden 
boven de signaleringswaarde scoren:  taal 50%; 
lezen 41,7% en rekenen 50%. Het is onze ambi-
tie om op alle vakgebieden een score van 55% 
2F/1S te hebben. 
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3.1 Onze visie op zorg

De missie van stichting De Akker: elk kind tot bloei!
In het kader van Passend Onderwijs willen we er-
voor zorgen dat al onze leerlingen groeien en bloei-
en, dat zijn hun kwaliteiten leren kennen. We staan 
voor: regulier waar het kan en passend waar het 
moet. Passend Onderwijs vraagt van ons als school 
een flexibele en leergierig houding om steeds te zoe-
ken naar wat er nodig is om tegemoet te komen aan 
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 
Vanuit de gemeente Oldebroek is het motto ‘thuis 
nabij onderwijs’. 

We zijn gekoppeld aan een Samenwerkingsverband 
waarin veel scholen samenwerken en waar we de 
verschillende specialisten kunnen raadplegen. In 
ons geval is dat SWV 2305 en deelverband De Brug. 

Vanuit hier is er een orthopedagoog aan onze school 
verbonden, zij denkt met ons mee op schoolniveau 
maar ook wanneer we bij leerlingen zorgen hebben. 
In een schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben 
wij vastgelegd waar onze kracht als Looschool ligt. 
Ook hebben we hierin beschreven wat voor ons de 
uitdagingen zijn en waar onze grenzen liggen in het 
bie-den van Passend Onderwijs. 
Dit document is wettelijke verplicht voor alle (basis) 
scholen. 

Zorg en begeleiding 
spelen een 
belangrijke rol 
binnen het passend 
onderwijs.

HOOFDSTUK 3

Zorg voor leerlingen
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3.2 Aanmelding en zorgplicht

Wanneer ouders hun kind aanmelden op de 
Looschool is het belangrijk dat zij eventuele 
zorgen of ontwikkelingsproblemen vermelden 
en met ons delen. Zo kunnen we al een vroeg 
stadium bekijken of de Looschool de best 
passend school is voor het kind. Dit valt onder 
onze zorgplicht. Wanneer we aan de hand van 
ons schoolondersteuningsprofiel constateren 
dat we niet de juiste expertise in huis hebben, 
gaan we samen met ouders bekijken waar hun 
kind goed passend onderwijs kan krijgen. Dit 
kan dan een school binnen dezelfde stichting 
zijn of een basisschool in de omgeving, maar 
ook een SBO of SO school. 

3.3 Niveaus van zorg

Niveau 1: algemene zorg voor kinderen zonder 
specifieke problemen. Deze leerlingen doen mee 
op groepsniveau en hebben af en toe wat herhaling 
nodig. De leerkracht volgt deze leerlingen en biedt 
hen passende begeleiding in de groep.  
Niveau 2: extra hulp bij een kleine leerachterstand, 
die in korte termijn op te lossen is. Deze begelei-
ding wordt door de eigen leerkracht in de klas 
geboden, tijdens de verlengde instructie. 
Niveau 3: speciale zorg door middel van een indi-
vidueel handelingsplan. Het handelingsplan wordt 
gemaakt in overleg met de IB-er. Vaak zullen deze 
leerlingen extra individuele begeleiding krijgen op 
één of meerdere vakgebieden door een onderwijs-
assistent. 
Niveau 4: speciale zorg na extra of extern onder-
zoek. Het handelingsplan wordt samen met de IB-er 
of orthopedagoog opgesteld.
In dit niveau wordt er meestal een ontwikkelings-
perspectief (OPP) opgesteld waarin de verwachte 
uitstroom wordt beschreven en daar wordt naartoe 

gewerkt. De begeleiding zal veelal worden gegeven 
door de onderwijsassistent.
Niveau 5: aanvragen van een arrangement, zodat 
specialistische hulp in school kan worden ingezet. 
Er kan gedacht worden aan ambulante begeleiding 
vanuit cluster 3 of 4. 
Niveau 6: wanneer alle ingezette hulp niet heeft 
bijgedragen aan een groei in de ontwikkeling kan 
worden besloten om een toelaatbaarheidsverkla-
ring aan te vragen. Hiermee wordt het mogelijk om 
de leerling in het SBO of SO te plaatsen. 
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3.4 Externe partijen

Zoals eerder al genoemd werken we als school met 
veel externe partijen samen om zo optimaal moge-
lijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. 
•  EC Adapt: orthopedagoog, ambulante begelei-

ding cluster 3 en 4
•  CJG Oldebroek: jeugd- en gezinswerker, sluit aan

bij multidisciplinair overleg
•  GGD: inzet voor verschillende onderzoeken en

expertise
•  Intraverte: inzet voor leerlingen die sociaal

emotioneel wat extra’s nodig hebben
•  Logopedie wordt ingeschakeld wanneer er

zorgen zijn om de uitspraak of taalontwikkeling
van een leerling

•  Fysiotherapie schakelen we in wanneer de gro-
ve of fijne motoriek van een leerling anders lijkt
te verlopen

•  Dyslexiebehandeling; wanneer een kind is
aangemeld voor dyslexieonderzoek, kan er na

vaststelling van dyslexie een behandeltraject 
worden uitgezet op school

Diverse externe partijen komen bij ons op school 
en daar hebben we vrij korte lijnen mee. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij de IB-er. 

GOED BEZIG OLDEBROEK 
Goed Bezig Oldebroek werkt samen met lokale 
partijen aan een gezonde en actieve leven voor 
inwoners in de gemeente Oldebroek. Ze doen dit op 
scholen, in de buurt en bij verenigingen. 
Bij ons op school verzorgen zij de gymlessen. Daar-
naast gebruikt Goed Bezig de school als platform 
om aandacht te vragen voor gezondheidsthema’s 
en buitenschoolse activiteiten van lokale bewee-
gaanbieders.

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR
Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld 
rechtstreeks aan de sportclub, muziekschool of 
muziekvereniging. Ook vergoedt het Jeugdfonds 

eventueel noodzakelijke materialen of kleding. 
Bij elkaar gaat het om een bedrag van maximaal € 
225,- (sport) of € 450,- (cultuur) per jaar per kind. 
De bijdrage kan ook ingezet worden voor het beha-
len van het zwemdiploma. Een financieel gat voor 
het behalen van het zwemdiploma kan eventueel 
aangevuld worden met een extra aanvraag bij het 
Plonsfonds van stichting Kinderhulp. 
Aanvraag: Ouders en/of verzorgers kunnen niet 
zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Die 
aanvraag dient te worden gedaan door een inter-
mediair die professioneel bij de opvoeding van het 
kind of de jongere is betrokken.  Bij ons op school 
kunt u een aanvraag doen via de intern begeleider 
Karla Bolks.

Kijk voor informatie over het Jeugdfonds
op www.goedbezigoldebroek.nl 

https://www.goedbezigoldebroek.nl/
https://www.goedbezigoldebroek.nl/
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LEERGELD NOORD VELUWE
Deze Stichting maakt het voor kinderen van 4 
tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen 
mogelijk om mee te doen met activiteiten als 
een schoolreisje, kamp, sport, muziek, enz. 
Want: “Nú meedoen is straks meetellen”

Meer informatie vindt u in de folders bij de 
hoofdingang in het tijdschriftenrek. 
Voor info en aanmelding kijk op
www.leergeldnoordveluwe.nl

Alle externe partijen zijn te vinden op onze 
Sociale Kaart, gegevens kunt u opvragen bij 
Karla Bolks.

3.5 Parnassys

Voor ons als school is het heel belangrijk om 
vast te leggen hoe een leerling zich ontwik-
kelt. Om de leerling goed te volgen maken we 
gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. 
In dit digitale programma leggen we de volgen-
de dingen vast: 
•  Leerling gegevens (die bij aanmelding zijn

doorgegeven)
•  Notities van gesprekken en andere belang-

rijke momenten
•  Toetsen die zijn afgenomen (methode en

niet-methode)
•  Onderzoeken die hebben plaatsgevonden,

diagnoses en intelligentieprofielen
•  Handelingsplannen en groepsplannen
•  Ontwikkelingsperspectieven 

3.6 Cyclisch werken

Voor de Looschool houdt dit in dat we werken 
met ongeveer 4 periodes die we in 2 periode-
plannen wegzetten. Het eerste periodeplan 
loopt van september tot eind februari en het 
tweede plan van maart tot juni. In februari en 
juni evalueren we het plan door middel van 
de citotoetsen. Na analyse weten we waar 
de groep of leerling in de komende tijd extra 
begeleiding bij nodig heeft en wat moet nog 
eens herhaald worden.
Er zijn meerdere overleggen met de intern 
begeleider, in november wordt een groeps-
bespreking gehouden met als onderwerp de 
sociaal emotionele ontwikkeling van de groep. 
In oktober zijn observatie- en vragenlijsten 
van Kanvas (Kanjertraining) ingevuld. In maart 
zullen de toetsen en ontwikkeling van de 
leerlingen onder de loep worden genomen en 
in juli staan we uitgebreid stil bij de overdracht 
van de groep. 

https://www.leergeldnoordveluwe.nl/
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3.7  Externe onderzoeken 
en MDO’s

Soms gaat het even niet zo lekker met een leerling, 
qua leren of sociaal emotionele ontwikkeling. Dan is 
het goed om samen met ouders te bespreken wat er 
nodig is. Dat doen we in een multidisciplinair overleg 
(MDO) waarbij altijd de orthopedagoog van EC Adapt 
en de jeugd- en gezinswerker van het CJG aanschui-
ven. Samen bespreken we wat de vervolgstappen 
zullen zijn, op school, thuis en waar nodig bij een 
extern onderzoek. 
Aan welke doelen gaan we werken, hoe gaan we dat 
doen en wie gaat dat doen? En heel belangrijk: wan-
neer en hoe gaan we dit proces evalueren? 
Wanneer er een extern gedragsonderzoek nodig lijkt, 
dan gaat dat via het CJG en kunnen ouders zelf bekij-
ken bij welke instantie zij hun kind aanmelden. 
Wanneer een intelligentieonderzoek gedaan gaat 
worden zal dat via de orthopedagoog van EC Adapt 
worden geregeld. 
In beide gevallen zal dat weer teruggekoppeld en 
besproken worden met ouders en leerkrachten. 

3.8 Onze uitdagingen

In onze school kennen we meerdere uitda-
gingen, één daarvan is hoe om te gaan met 
gedragsproblematiek. We denken dan aan 
gedragsproblemen waar niet alleen het kind 
zelf last van heeft, maar ook zijn omgeving 

(leerkracht/klasgenoten). In de afgelopen jaren 
hebben we gemerkt dat we ook deze leerlin-
gen graag een passende onderwijsplek willen 
bieden, maar dat we niet de juiste expertise in 
school hebben. 

We zijn een Kanjerschool, wat betekent dat al 
onze leerkrachten de Kanjertraining hebben 
gevolgd en zij in de klas veel aandacht hebben 
voor de omgang met elkaar. We bespreken 
situaties, wat ging er goed en wat niet, wat 
leren we daarvan en hoe zouden we het een 
volgende keer anders kunnen doen. We hebben 
als school ‘respect’ als een van onze speerpun-
ten, u mag als ouders van ons verwachten dat 
we met respect omgaan met uw kind en met u 
als ouder. We verwachten dat ook van u en uw 
kind. 
We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de 
interventies een positief effect hebben gehad. 
Er is op school sprake van een positief en veilig 
pedagogisch klimaat. Onze uitdaging blijft om 
dit vast te houden.
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3.9 Praktijkklas en Flexklas

Binnen stichting De Akker zijn er verschillende 
initiatieven tot samenwerken gecreëerd. 
De Praktijkklas is ingezet om leerlingen die 
theoretische leren lastiger vinden en vooral 
met de handen werken, de kans te geven om 
zich daarin te ontwikkelen. Een halve dag in de 
week worden zij op De Regenboog verwacht 
en daar zullen een leerkracht van De Akker en 
een docent van het Nuborgh College lesgeven 
aan deze groep. Ze pakken daarbij verschillende 
activiteiten op die passen bij het belevings- en 
ontwikkelingsniveau van de leerlingen. Er 
wordt gewerkt aan persoonlijke doelen. 

In de Flexklas wordt aan leerlingen met boven-
gemiddelde intelligentie uitdaging geboden die 
passen in hun ontwikkelbehoeften. Er worden 
veel verschillende werkvormen aangeboden en 
de leerlingen worden gestimuleerd om na te 
denken over hun eigen doelen en ontwikkeling. 

Vanuit de HB specialist spreken we over ‘bege-
leidt vastlopen’. Deze leerlingen ervaren in de 
klas vaak niet wat ‘echt leren’ is en dat je daar 
moeite voor moet doen. In de veilige setting 
van de Flexklas wordt hierover gesproken en 
mee geoefend, wat doet het met je en hoe ga je 
ermee om.

Voor de Praktijkklas en de Flexklas geldt dat er 
een aanmeldingsprocedure is. 

3.10  Communicatie 

Als leerkrachten van de Looschool vinden we het 
heel belangrijk om goed contact met ouders/ver-
zorgers te hebben en houden. Respectvol met elkaar 
omgaan is een speerpunt. We zijn een Kanjerschool 
en willen dat leerlingen onderling op een goede, 
respectvolle manier met elkaar omgaan. Wanneer er 
heftige incidenten zijn, dan mag u ervan uitgaan dat 
we contact met u zoeken. Voor ons zijn korte lijnen 
thuis en school van groot belang om de leerlingen 
goed te volgen. Ook als er vanuit de thuissituatie 
zaken zijn die belangrijk zijn om te weten, dat kunt 
u dan aan de leerkracht, intern begeleider of 
directie kwijt.
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4.1 Wie werken er in onze school?

Directeur  
Intern Begeleider 
Groep 1/2 

Groep 3/4 

Groep 5/6 

Anne van den Noort 
Karla Bolks
Lisanne Vinke 
Hendriët Lokhorst 
Jacquelien Fijn 
Geralde Mekelenkamp 
Anniek van de Grift 
Jolanda van de Grift 
Inge van der Linde

Groep 7/8 Chantal Tijssen
Sandra Ruitenberg

Onderwijs- Jacquelien Fijn
assistenten Herma Kwakkel

Anne van den Hul
Schoonmaak Remedio Koele

Monique Wensink
Conciërge Jaap Fikse
Administratie Manouk Kanburoglu

4.2 Managementteam 

Het managementteam van de Looschool bestaat uit 
de directeur, de intern begeleider en locatie-
coördinator. De directeur heeft de algehele leiding. 
De intern begeleider begeleidt en coördineert de 
zorgactiviteiten. Samen werken ze aan de onderwijs-
kundige ontwikkelingen op school.

HOOFDSTUK 4

Team
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4.3 Inzet van leerkrachten 

We werken dit schooljaar in 4 groepen. Het is 
zo georganiseerd dat er tijdens de instructie-
momenten waar mogelijk twee mensen in de 
groep aanwezig zijn. Dit zijn twee leerkrachten 
of een leerkracht en een onderwijsassistent. 
Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht 
proberen we een beroep te doen op onze 
parttimers of vaste invallers. Helaas is dit 
niet altijd mogelijk. Indien geen vervanging te 
regelen is, kan in het uiterste geval een groep 
naar huis worden gestuurd. Uiteraard alleen 
nadat met de ouders contact is opgenomen.

4.4 Specialisme 

Enkele leerkrachten hebben zich in een (vak)gebied 
gespecialiseerd. Van dit specialisme maken we als 
school graag gebruik. 

Karla Bolks
IB-zorgtaken, coaching leerkrachten en leerlingen
Geralde Mekelenkamp en Inge van de Linde
Leescoördinatoren
Chantal Tijssen 
Kanjercoördinator
Lisanne Vinke en Sandra Ruitenberg
Techniekcoördinatoren
Sandra Ruitenberg en Chantal Tijssen
Sportcoördinatoren
Steven van Bessen
ICT coördinator
Jolanda van de Grift en Hendriët Lokhorst
Cultuurcoördinatoren

4.5  Begeleiding en inzet van 
stagiaires MBO en HBO 

Wij onderhouden contacten met verschillende 
scholen. Studenten van deze scholen kunnen 
stage lopen op de Looschool. Wij verwach-
ten van stagiaires dat zij de identiteit van de 
Looschool respecteren. De Akker participeert 
in ‘Scope Samen Opleiden’. Dit is een samen-
werkingsverband van verschillende schoolbe-
sturen en hogeschool VIAA.
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5.1  Het belang van 
ouderbetrokkenheid 

Wij vinden een goede relatie tussen ouders en 
school zeer belangrijk. Enerzijds hopen we hier-
mee de betrokkenheid van de ouders te vergroten, 
anderzijds zal door een regelmatig contact het 
gesprek over het kind gaande blijven en kunnen 
zowel eventuele problemen thuis als op school 
bijtijds besproken worden. 

WEDERZIJDSE VERWACHTINGEN 
Op de Looschool vinden we het belangrijk dat er 
een positief werkklimaat is. Wij hebben hierom 
een aantal positieve gedragsregels met elkaar 
afgesproken. Deze regels geven duidelijkheid over 
de wijze waarop we met elkaar omgaan. 
Deze duidelijkheid willen we ook kenbaar maken 
naar ouders. Wat verwachten we van ouders en 
wat kunnen de ouders van de Looschool verwach-

ten? Door het uitspreken van deze verwachtingen 
is het voor iedereen helder wie welke verantwoor-
delijkheden heeft. Ouders, leerlingen en school 
kunnen elkaar hierop aanspreken.

Wat mogen ouders van school verwachten? 
•  school respecteert de identiteit van de ouders
•  school communiceert op correcte en respect-

volle wijze naar de ouders/verzorgers en
zorgt in overleg met ouders voor externe hulp,
wanneer zij niet, of onvoldoende in staat is, om
de juiste begeleiding te geven die nodig is voor
de ontwikkeling van het kind

•  leerkrachten zijn aanspreekbaar op hun om-
gang met de leerlingen

•  school informeert ouders drie keer per jaar
over de voortgang van hun kinderen op school

•  school werkt aan een goed pedagogisch kli-
maat, zodat de leerlingen zich veilig en ver-
trouwd voelen

Leerling, leerkracht 
en ouder vormen 
een sterke driehoek 
in succesvol 
onderwijs.

HOOFDSTUK 5

Samen school
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•  school werkt met het kanjerprotocol en de
kanjerschoolprincipes om een positieve
sfeer te bevorderen

•  indien gewenst, wordt er binnen een week
een afspraak gemaakt door leerkrachten of
directie met ouders die vragen hebben

•  het onderwijsaanbod wordt afgestemd op
de ontwikkeling van het kind

•  school draagt bij aan begrip voor leerlingen
met een speciale onderwijs-behoefte

•  school gaat zorgvuldig om met vertrouwe-
lijke gegevens van ouders/verzorgers en
leerlingen.

School zorgt voor een goede communicatie 
met de ouders door: 
•  het hebben van bestuur, medezeggen-

schapsraad en ouderwerkgroep
•  het maandelijks verstrekken van de digitale

nieuwsbrief
•  het verstrekken van informatie via social

schools, mail en website
•  het up-to-date houden van de kalender op

de website en in social schools
•  het brengen van kennismakingsbezoeken voor 

nieuwe gezinnen
•  het houden van een informatieavond (aan het 

begin van het schooljaar)
•  het houden van oudergesprekken
•  het verstrekken van het rapport vanaf groep 1
•  de schoolgids
•  tenslotte, maar niet in het minst door u de gele-

genheid te bieden gewoon eens binnen te lopen 
om het werk van uw kind te bekijken.

Wat verwacht school van ouders? 
•  ouders respecteren de identiteit van de school
•  ouders communiceren op correcte en respectvol-

le wijze naar de school en zorgen in overleg met
de school voor externe hulp, wanneer zij niet, of
onvoldoende in staat zijn, om de juiste begelei-
ding te geven die nodig is voor de ontwikkeling
van het kind

•  ouders zorgen ervoor dat hun kinderen op tijd
op school zijn

•  ouders zorgen ervoor dat hun kinderen voldoen-
de uitgerust op school komen

•  ouders zorgen ervoor dat ze belangstelling tonen
voor de ontwikkeling van hun kind(eren) door
aanwezig te zijn op ouderavonden en informatie-
avonden.

•  ouders zorgen ervoor dat ze met hun kinderen
op een positieve wijze over school praten en hen
een positieve schoolhouding bijbrengen

•  ouders zorgen ervoor, voor zover van toepassing,
dat ze erop toezien dat hun kinderen hun huis-
werk maken

•  ouders zorgen ervoor dat ze tijdig en op gepaste
wijze relevante informatie over hun kind doorge-
ven aan school

•  ouders zorgen ervoor dat ze erop toezien dat
hun kinderen de leerplicht nakomen

•  ouders zorgen ervoor dat ze begrip tonen voor
het gedrag van kinderen met speciale onder-
wijsbehoeften en de afspraken hierover met de
leerkracht

•  ouders zorgen ervoor dat ze met hun vragen
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en zorgen naar de leerkracht stappen en 
in tweede instantie, zo nodig, een gesprek 
aangaan met de directeur/intern begeleider 

•  Voor een korte mededeling kunt u voor
of na de les even binnenlopen. Wilt u de
leerkracht uitgebreider spreken, dan kunt u
dat beter na schooltijd doen of een afspraak
maken.

5.2 Bestuur 

De Looschool maakt samen met 6 andere 
basisscholen onderdeel uit van Stichting De 
Akker. Het bevoegd gezag (algemeen bestuur) 
bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders 
van de leerlingen. Het bestuur streeft er naar 
dat elke school vertegenwoordigd is. De dage-
lijkse leiding is in handen van het college van 
bestuur. De directeuren komen tweemaande-
lijks bijeen in het directeurenoverleg. 
Stichting De Akker heeft als missie “Iedereen 
tot bloei!”. 
Voor meer informatie zie hoofdstuk 1.

5.3 Medezeggenschapsraad 

Binnen de Looschool bestaat de wettelijk ver-
plichte medezeggenschapsraad(MR). De MR 
heeft het recht mee te spreken over ontwikke-
lingen op onze school. Voor een aantal aan-
gelegenheden wordt aan de MR instemming 
gevraagd. Daarnaast zijn er zaken waarbij de 
MR gevraagd wordt een advies uit te brengen 
met betrekking tot een te nemen besluit. De 
MR heeft ook het recht om zaken, die in het 
belang van de school zijn, aan de orde te stel-
len, voorstellen hieromtrent te doen en haar 
standpunt kenbaar te maken. 
De MR leden vergaderen één keer per twee 
maanden. Op verzoek kan de directeur aanwe-
zig zijn. Er komen zaken aan de orde als veilig-
heid, taakverdeling binnen het team, vakantie-
roosters, lesmethodieken, de schoolgids 
en groepsindelingen.
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5.4  Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad 

Vanuit de MR wordt een teamlid en een ouder afge-
vaardigd naar de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad(GMR). De GMR heeft een gelijksoortige 
functie als de MR, maar treedt op als gesprekspart-
ner naar het bestuur van Sichting De Akker. Het 
binnen de Stichting  gemaakte en te maken beleid, 
heeft consequenties voor alle scholen die onder 
Stichting De Akker vallen. 

5.5 Ouderwerkgroep 

De leden van de ouderwerkgroep(OWG) worden 
door en uit de ouders gekozen. 
De taken bestaan hoofdzakelijk uit het mee-organi-
seren van buitenschoolse activiteiten, zoals: dieren-
dag, sinterklaasfeest, kerstvieringen, sportdagen en 
het verlenen van hand- en spandiensten.
Voor alle ondersteunende werkzaamheden van ou-
ders geldt dat alles in overleg met het team wordt 
uitgevoerd en onder verantwoording van de direc-
tie. Als ouderwerkgroeplid kunt u ervoor zorgen 
dat uw kind behalve een leerzame periode ook een 
heel leuke schooltijd beleeft.

5.6 Hoofdluis

Op onze school is een werkgroep ‘hoofdluis’.
Deze groep ouders onderzoekt na elke vakantie alle 
leerlingen op hoofdluis.

5.7 Schoonmaak 

Voor de dagelijkse schoonmaak zijn er twee 
schoonmaaksters in dienst. Niettemin is het af en 
toe nodig om o.a. tafels, stoelen, ramen, e.d. tussen-
door een keer schoon te maken. Daarvoor vragen 
wij een aantal avonden per jaar de hulp van ouders. 
Uw hulp vragen wij ook bij het schoonmaken van 
speelgoed van de groepen 1-2-3. Iedere twee maan-
den is er een extra schoonmaakavond. Aan het be-
gin van het schooljaar ontvangt u een lijst, waarop 
u kunt zien wanneer u ingepland staat.
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5.8 Buitenschoolse opvang 

Alle basisscholen in Nederland zijn verplicht 
om buitenschoolse opvang(BSO) geregeld te 
hebben. Kinderen die gebruik maken van voor- 
en naschoolse opvang worden ’s ochtends 
door een medewerker van de BSO naar school 
gebracht en/of ’s middags weer opgehaald.

Mogelijkheden voor BSO zijn: 
Kinderdagopvang BijdeHandjes
Van Asch van Wijcklaan 57 
8096 AG Oldebroek 

 0525-637372 
info@bijdehandjes.info
www.bijdehandjes.info 

Stichting Kindcentrum Oldebroek
Wolthuisweg 5, 
8091 EB Wezep
038-376 2344
info@skgo.nl
www.skgo.nl

5.9 Schade 

De school heeft een verzekeringspakket 
afgesloten, bestaande uit een ongevallenver-
zekering en een aansprakelijkheidsverzeke-
ring. Deze is van kracht voor ongelukken die 
kinderen onverhoopt overkomen tijdens het 
naar school gaan, het verblijf in en bij school 
en de terugkeer naar huis. Ook schoolreizen en 
excursies vallen hier onder.
Materiële schade valt niet onder deze verze-
kering. De school heeft pas een  schadevergoe-
dingsplicht wanneer sprake is van een verwijt-
bare fout.
Leerlingen, of wanneer zij jonger zijn dan 14 
jaar hun ouders, zijn primair zelf verantwoor-
delijk voor hun doen en laten en dus ook voor 
schade, veroorzaakt door onrechtmatig hande-
len. De school kan dus ook schade, veroorzaakt 
door kinderen, verhalen op de ouders van de 
daders.

5.10 Sponsoring 

De regels t.a.v. de schoolgids verplichten ons 
aan te geven hoe we omgaan met uit sponso-
ring verkregen bijdragen. 
Ten aanzien van sponsoring voert de school 
het volgende beleid: de school wordt in princi-
pe niet gesponsord. Maar tegenwoordig blijkt 
dat het zonder sponsoring financieel niet haal-
baar is om bepaalde extra zaken neer te zetten. 
Vandaar dat wij af en toe toch dankbaar 
gebruik maken van sponsoring. Regel daarbij is 
wel, dat de sponsor van de school geen tegen-
prestatie verwacht. Als een bepaalde situatie 
er om vraagt zal de MR gevraagd worden om 
instemming.

mailto:info%40bijdehandjes.info?subject=
https://www.bijdehandjes.info/
mailto:info%40skgo.nl?subject=
https://www.skgo.nl/
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5.11 Publiceren foto’s en video’s 

Van activiteiten op school maken wij regelma-
tig foto’s. Ook worden er af en toe in de klassen 
opnames gemaakt. Deze kunnen worden ge-
bruikt om bijvoorbeeld op een ouderavond en/
of een informatieavond te laten zien hoe in een 
groep gewerkt wordt. In verband met de pri-
vacywet(AVG) moet u jaarlijks gaan aangeven 
of u hier mee akkoord gaat. Dat gebeurt via de 
functie ‘beeldgebruikvoorkeuren’ in social 
schools.

5.12  Mobiele telefoon 

We hebben de afspraak dat leerlingen geen 
mobiele telefoon meenemen naar school.
Indien nodig kan een kind vanuit school naar 
huis bellen. Mocht u het toch van belang 
vinden dat uw kind een mobiele telefoon mee 
naar school neemt, dan gelden onderstaande 
afspraken:
U brengt de leerkracht/directie op de hoogte 
dat uw kind een mobiele telefoon mee naar 
school neemt.
Kinderen mogen de mobiele telefoon niet 
onder schooltijd gebruiken. Dat betekent dus 
vanaf het moment dat het kind voor school-
tijd het plein opkomt totdat de school uit is, 
de telefoon uitstaat en in de schooltas wordt 
opgeborgen. 

Als ze zich niet aan deze afspraak houden,  
wordt de telefoon tot het einde van de dag 
ingeleverd bij de leerkracht. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal 
of beschadiging van het toestel. 

5.13  Ouderbijdrage

Jaarlijks, in de maand oktober, vraagt de school 
een vrijwillige ouderbijdrage. Dit cursusjaar is 
de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op 
€10,00 per kind per jaar. Van de ouderbijdrage 
worden uitgaven gedaan die alle kinderen ten 
goede komen: bijv. traktaties rond Sinterklaas, 
Kerst en Pasen e.d. Tevens vragen we van de 
ouders van leerlingen uit de groepen 1 tot en 
met 4 een kleine bijdrage voor de Sinterklaas-
viering. Andere bijdragen die wij van u vragen 
zijn bijvoorbeeld voor schoolreis en school-
kamp. Al deze bijdragen zijn op vrijwillige 
basis. U ontvangt aan het begin van het nieuwe 
cursusjaar een schrijven over de wijze van 
deze vrijwillige betalingen. De ouderbijdrage 
is vrijwillig. Het niet betalen van de vrijwillige 
ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van 
leerlingen van deelname aan activiteiten.
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Zoals voor iedere basisschool, zijn de volgende 
wettelijke kwaliteitsinstrumenten ook voor de 
Looschool van toepassing: 
• klachtenregeling
• schoolgids
• schoolplan

6.1 Klachtenregeling 

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lo-
pen. Ook op een school. Een klachtenregeling is voor 
scholen een wettelijk verplichte regeling. Als school 
voelen wij ons verantwoordelijk voor het realiseren 
van een veilige school met een prettig pedagogisch 
klimaat. Mochten er ondanks onze inspanningen 
toch zaken anders gaan dan u verwacht had, dan 
kunt u ons hierop aanspreken.

Wanneer zich meningsverschillen en/of klachten 
voor doen zien we graag dat u de volgende weg 
bewandelt: 
•  In de eerste plaats dient het probleem te worden

besproken met de leerkracht(en) van uw kind.
•  Wanneer dat niet het gewenste resultaat ople-

vert, kunt u contact opnemen met de directie
van de school. Alleen wanneer er uitzonderlijke
klachten zijn, kunt u rechtstreeks met de directie
contact opnemen.

•  Wanneer er een probleem is tussen de directie
en de ouder, wordt dit eerst besproken met de
directie.

•  Wanneer dat niet tot een oplossing leidt, kan men
contact opnemen met het bestuur van de Stich-
ting  of de medezeggenschapsraad.

Naast deze mogelijkheden kunt u gebruik maken 
van de klachtenregeling. De overheid heeft scholen 

Binnen onze school 
wordt gebruik 
gemaakt van een 
aantal instrumenten 
om de kwaliteit van 
het onderwijs te 
meten.

HOOFDSTUK 6

Kwaliteitsinstrumenten
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verplicht gesteld een klachtenregeling op te 
stellen en te gebruiken. Het doel van de over-
heid daarmee is het ouders te 
vergemakkelijken signalen aan school af te 
geven, die de school kunnen ondersteunen bij 
het verbeteren van het onderwijs en de goe-de 
gang van zaken op school. Het bestuur van de 
Stichting  heeft besloten het landelijke model 
klachtenregeling van de Besturenraad PCO over 
te nemen(Verus) en heeft zich ook aangesloten 
bij de landelijke klachtencommissie. 

Alle betrokkenen bij de school (ouders, maar 
ook teamleden, stagiaires, enz.) kunnen wan-
neer ze te maken krijgen met discriminerend 
gedrag, agressie, geweld, pesten en andere 
zaken een beroep doen op de klachtenregeling. 
Chantal Tijssen(kanjercoördinator) is aan-
gesteld als contactpersoon. In overleg met u 
wordt bepaald hoe de door u ingebrachte klacht 
kan worden besproken en opgelost. In het 
geval van een (zeer) ernstige klacht zal zij u in 
contact brengen met de door het bestuur aan-
gestelde vertrouwenspersoon. Het is uiteraard 

ook mogelijk de vertrouwenspersoon direct te 
benaderen. Ook kunt u rechtstreeks in contact 
treden met de klachtencommissie. Vanzelfspre-
kend heeft zowel de contactpersoon als de ver-
trouwenspersoon een plicht tot geheimhouding 
en zullen zij alleen zaken bespreekbaar maken 
met derden na overleg met de klager of diens 
wettelijke vertegenwoordiger.

In geval van (vermoedens) van seksuele in-
timidatie is het bevoegd gezag van de school 
wettelijk verplicht contact op te nemen met de 
vertrouwensinspecteur. In overleg met be-
trokkene komt de vertrouwensinspecteur tot 
afspraken over de verdere afhandeling van de 
klacht en de stappen die worden genomen. Het 
is ook mogelijk zelf contact op te nemen met de 
vertrouwensinspecteur. 

Een uitgebreid reglement van de klachtenrege-
ling en van de klachtencommissie kunt u opvra-
gen bij de school of de vertrouwenspersoon.

6.2 Schoolgids 

De schoolgids wordt jaarlijks geactualiseerd en is 
te vinden op de website. 

6.3 Schoolplan 

De Looschool is voortdurend bezig met het ver-
beteren van de kwaliteit van het onderwijs. Wilt u 
graag weten wat de inhoud van ons onderwijs is, 
dan kunt u het schoolplan op school inzien. 

https://www.looschool.nl/
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6.4 School en omgeving 

De Looschool is een school die midden in de maat-
schappij wil staan. In het belang van het onderwijs 
en het kind onderhouden we regelmatig contacten 
met o.a. andere scholen, peuterspeelzaal, gemeen-
telijke instellingen en organisaties, plaatselijke 
organisaties zoals Goed Bezig en de bibliotheek. 
Contacten worden onderhouden om meerdere 
redenen: lokaal onderwijsbeleid, culturele evene-
menten, sportdagen, verkeersexamen, vakantiere-
geling, verlofregeling, gezondheidszorg, opleiding 
studenten, enzovoort.
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SCHOOLADRES 
Looschool 
Bovenheigraaf 59
8095 PA ’t Loo, Oldebroek
Telefoon: (0525) 63 16 93
E-mail: directielooschool@deakker.nu  
Website: www.looschool.nl

HET SCHOOLTEAM
J. van den Noort (Anne)
Directeur
(06) 183 713 16
directielooschool@deakker.nu
annevandennoort@deakker.nu

K. Bolks-Koops (Karla)
Intern begeleider
iblooschool@deakker.nu
karlabolks@deakker.nu

J. J. v.d. Grift-de Leeuw (Jolanda)
Leerkracht groep 5/6 
jolandavandegrift@deakker.nu

Anniek van de Grift 
Leerkracht groep 3/4
anniekvandegrift@deakker.nu

I.S. v.d. Linde-Doppenberg (Inge)
Leerkracht groep 5/6
ingevanderlinde@deakker.nu

H. Lokhorst (Hendriët)
Leerkracht groep 1/2
hendrietlokhorst@deakker.nu

G. J. Mekelenkamp-Borre-
man (Geralde)
Leerkracht groep 3/4 
geraldemekelenkamp@deakker.nu  

S. Ruitenberg (Sandra)
Leerkracht groep 7/8
sandraruitenberg@deakker.nu

R. C. Tijssen-Kaatman (Chantal)
Leerkracht groep 7/8
chantaltijssen@deakker.nu

L. Vinke-Deetman (Lisanne)
Leerkracht groep 1/2
lisannevinke@deakker.nu

J. Fijn-Oosterhof(Jacquelien)
Onderwijsassistente
jacquelienfijn@deakker.nu

Anne van den Hul
Onderwijsassistent
annevandenhul@deakker.nu

H. Kwakkel-Boonenberg (Herma)
Onderwijsassistente
hermakwakkel@deakker.nu

M. Kanburoglu - Wessels (Manouk)
Administratief medewerkster
manoukwessels@deakker.nu

J. Fikse (Jaap), conciërge

M. D. R. Koele-Rodriques Silva (Remedio)
Schoolschoonmaakster

C. W. Wensink-Eikelboom (Monique),
Schoolschoonmaakster

Namen & adressen
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COLLEGE VAN BESTUUR
De heer C. Dam
Veluwelaan 8, 8091 ER Wezep
Postadres: Postbus 7, 8090 AA Wezep
Telefoon: (038) 376 3118
Algemeen: info@deakker.nu 
Secretariaat: secretariaat@deakker.nu  
www.stichtingdeakker.nl 

RAAD VAN TOEZICHT
De heer C. van Dijk, voorzitter
Mevrouw A. Bos
Mevrouw N. Polinder
Dhr. W. Stoffer 
De heer M. van de Streek 

OUDERWERKGROEP (OWG)
Henriëtte ten Hove, voorzitter
Telefoon: (06) 191 539 24
Henriëtte Janssen, penningmeester, 
secretaris, 06-39133789
Joanne van Hattem
Daniëlle Hulshof
Carola van ’t Hul
Clenda Saal 
Jeannet Morren

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (M.R.)
Mw. I. vd Linde, teamlid
Telefoon: (0525) 63 16 93 (school)
Mw. H. Lokhorst, teamlid 
Telefoon: (0525) 63 16 93 (school)
Dhr. A.J.C. van Stee
Telefoon: (0525) 84 22 70
Mw. N. Brandenburg
Telefoon: (06) 105 086 55

DE GMR
Mw. G. Mekelenkamp(leerkracht)
Dhr. A. ten Berge (ouder)

VERTROUWENSPERSOON INTERN
Mw. C. Tijssen
Telefoon: (0525) 63 16 93 (school)

VERTROUWENSPERSONEN EXTERN
Mw J. Drost
Mw N. Wassink
Centraal Nederland: (085) 833 03 30

Namen & adressen
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ZORG VOOR LEERLINGEN
KLACHTENCOMMISSIE
Onze school is aangesloten bij 
de Landelijke klachtencommis-
sie voor het christelijk onderwijs.                                                                                              
Stichting De Akker hanteert een eigen 
klachtenregeling, gebaseerd op het 
model van Verus (Vereniging voor 
katholiek en christelijk onderwijs. 
De klachtenregeling is op aanvraag 
beschikbaar en is ook te raadplegen 
op de website van De Akker.

Landelijke Klachtencommissie
Christelijk Onderwijs
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Telefoon: (070) 386 16 97
Website: www.gcbo.nl  
Mail: info@gbco.nl   

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 
(0800) 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele inti-
midatie, seksueel misbruik, ernstig 
psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
(0900) 111 31 11 (lokaal tarief)

GGD
Postbus 46, 3840 AA Harderwijk
Telefoon (088) 44 33 000
Oosteinde 17, Harderwijk
E-mail: ggd@ggdgelre-ijssel.nl
Website: www.ggdnog.nl

Jeugdarts Mw. M Lely
Assistente Mw. E. Stunnenberg
Verpleegkundige Mw. A. van Olst 
Logopedist Mw. A. Smit

CJG OLDEBROEK 
Callunastraat 15
8091 VV Wezep
Telefoon: (038) 799 90 08
info@cjgoldebroek.nl
www.cjgoldebroek.nl 

Namen & adressen
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