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Voorwoord 
 
Geachte ouder(s) en verzorger(s), 
 
Hierbij ontvangt u de informatiegids voor het schooljaar 2022-2023. Deze gids bevat het schooljaar gebonden 
informatie over het huidige schooljaar. Deze gids is ook te vinden op de website van onze school: 
www.akkeroosterwolde.nl. Mochten zich dit jaar wijzigingen of aanvullingen op de informatiegids voordoen, dan 
vermelden wij dit via de ouderapp Social Schools. 
 
Naast deze praktische informatiegids verzorgen wij nog de schoolgids, deze gids heeft een meer onderwijskundige 
achtergrond. Samen geven zij u een goed beeld van het reilen en zeilen op onze school. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Tineke Tjeerdsma 
Directeur CBS De Akker 
 
 
SCHOOLGEGEVENS CBS ‘DE AKKER’ 
Rijweg 59 
8431 KH Oosterwolde 
Tel: 0516-512624 
Website: www.akkeroosterwolde.nl 
E-mailadres: cbsdeakker@tjongerwerven.nl 
BRIN-nummer: 10 GM 
Bankrekening van school: NL20 RABO 0349961921 t.n.v. CBS ‘De Akker’  
 
 
 

 

http://www.akkeroosterwolde.nl/
http://www.akkeroosterwolde.nl/
mailto:cbsdeakker@tjongerwerven.nl
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Aanmelding nieuwe leerling 
Wanneer u belangstelling heeft voor het onderwijs op CBS De Akker wordt u uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek van ongeveer anderhalf uur wordt verteld hoe we onderwijs geven op 
CBS De Akker en hoe we met elkaar omgaan op onze school. Ook wordt u rondgeleid door de school. Vervolgens 
krijgt u een informatiepakket mee om thuis nog eens door te lezen. De officiële inschrijving doen we op een ander 
moment, meestal duurt dit maar 15 minuten. Ongeveer 6 weken voordat uw kind op school komt, neemt de 
leerkracht van groep 1 contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsbezoek. 

Autoroute 
De ruimte rondom de school is beperkt, daarom hebben we het liefst dat u uw kind op de fiets of lopend naar 
school brengt. Komt u toch met de auto dan vragen we u de onderstaande rijroute te volgen. Wilt u deze route ook 
bespreken met oppas die uw kind komt brengen en/of halen?      

 

Buiten schoolse opvang BSO  
Basisscholen zijn verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te organiseren. Dit houdt in dat kinderen in 
of nabij de school voorschools kunnen worden opgevangen vanaf 7.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. Ook 
tijdens studiedagen en vakanties is er kinderopvang mogelijk. Professionele leidster en/of gastouders vangen 
kinderen op. Op De Akker werken we samen met verschillende organisaties voor kinderopvang in Oosterwolde. 
Van deze organisaties hebben we informatie op school liggen. Hieronder stellen zij zich voor: 

  
Kinderopvang ‘Voor Dag en Dou’ 
Wanneer u voor- of naschoolse opvang nodig hebt voor uw kind, biedt ‘Voor Dag en 
Dou’ alle flexibiliteit die u zoekt. ‘Voor Dag en Dou’ verzorgt professionele 
kinderopvang en BSO in Oosterwolde. Na een hele dag op school te zijn geweest, 
kunnen de kinderen zich bij ons ontspannen. In de ‘huiskamer’ is voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd dan ook van alles te doen. Veel spelletjes, boeken, films 
knutselmateriaal en verkleedkleding is voor handen om een gezellig middag te 
hebben.  
Het motto van de BSO ‘Voor Dag en Dou’ is: niets moet, alles mag. Uw kind bepaalt 
zelf zijn of haar middagprogramma. Bij ‘Voor Dag en Dou’ betaalt u enkel de uren dat uw kind ook echt door ons is 
opgevangen. U hebt geen planningsverplichting. Komt uw kind niet door vakantie of vrije dagen? Hebt u toch extra 
opvang nodig? Een telefoontje is genoeg om dat te regelen. Voor meer informatie kijkt u op www.dagendou.nl.  

http://www.dagendou.nl/
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Kinderopvang ‘Flex kidz’ 
Buitenschoolse opvang nodig? Dan bent u bij ons aan het goede adres! 
Flex kidz kinderopvang is een kleine opvang aan de Venekoterweg in 
Oosterwolde. Met een team van gecertificeerde medewerkers staan we 
klaar uw kind te ontvangen en te mogen begeleiden in hun ontwikkeling. 
Wij weten hoe moeilijk het soms kan zijn werk en kinderen met elkaar te 
combineren. Wij bieden daarom goede, leuke en leerzame kinderopvang, op maat voor ouders. Ons motto is: 
Kinderen zijn flexibel, wij ook…… 

o We zijn 52 weken in het jaar open. Uitzondering zijn CAO vrije dagen als Pasen, Pinksteren en Kerst. 
o Openingstijden: 7.00-19.00 uur. 
o Soorten opvang: Kinderdagverblijf van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang van 4-12 jaar. 

Daarnaast bieden we extra services als: voorschoolse opvang, vakantie opvang, flexibele opvang, extra opvang en 
zelfs het ruilen van dagdelen is mogelijk. Voor elke wens is er wel een aanbod op maat te maken; neem gerust 
contact op met ons. De tarieven kunt u vinden op onze website! Hier kunt u uw kind ook aanmelden of een vraag/tip 
doorgeven. Wij staan er voor open! 
Wist u dat Flex kidz: 

o in de vakanties een extra uitdagend aanbod hebben voor de BSO kinderen?  
o het belangrijk vindt kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling? 
o kinderen bij ons VIES mogen worden? 
o veel buiten spelen? 
o stagiaires opleiden tot uitstekende beroepskrachten? 
o lekker buiten spelen in de tuin? 
o lekker dicht bij het park zitten? 

 
Daarnaast kunt u ook gebruik maken van gastouderbureau ‘Welkom Kind’. Dit bureau maakt gebruik van 
gastoudergezinnen. Meer informatie vindt u op www.gastouder-friesland.nl.  

Contact school en thuis 
Een goede samenwerking tussen school en thuis vinden wij belangrijk. Daarom bieden wij regelmatig 
contactmomenten tussen school en thuis. Wanneer u iets wilt bespreken met de leerkracht bent u altijd welkom 
na 14.15 uur. Dan heeft de leerkracht voldoende tijd voor u of er wordt een afspraak gemaakt. Voor verdere 
informatie verwijzen we u naar het document Oudercontacten op CBS De Akker. Deze heeft iedere ouder 
ontvangen tijdens de inschrijving. Het document staat ook op de site onder de documenten. 

Continurooster 
CBS De Akker heeft een continurooster. Een continurooster houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school 
blijven en dus niet naar huis gaan. De kinderen eten met de leerkracht in het eigen lokaal hun meegebrachte lunch. 
Na of voor de lunch volgt een speelpauze. De voordelen van een continurooster zijn dat het leerlingen (en ouders 
en leerkrachten) meer rust, duidelijkheid en structuur geeft. Verder neemt de veiligheid toe. Er hoeft tussen de 
middag niet meer heen en weer gereden te worden, omdat de leerlingen op school blijven.  
 
Voor de organisatie van het continurooster hebben we een aantal afspraken gemaakt. Hierdoor is het voor iedereen 
(leerlingen, ouders en leerkrachten) duidelijk hoe de lunch voor de leerlingen wordt georganiseerd.  
 
De lunchtijden 
De onderbouwgroepen eten tussen 12.00 -12.30 in hun eigen lokaal en gaan wanneer het eten op is, naar buiten. 
Tijdens het buitenspelen is er één leerkracht en een extra pleinwacht aanwezig. 
 

http://www.gastouder-friesland.nl/
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De leerlingen van de middenbouw lunchen een kwartier  tussen 12.00  -12.15 uur in de klas bij hun eigen leerkracht. 
Tijdens de lunch wordt er een onderwijsactiviteit geboden zoals: voorlezen, stillezen, kijken naar School-tv etc. 
Daarna spelen de kinderen 30 minuten buiten, altijd onder begeleiding van een leerkracht. 
 
De leerlingen van de bovenbouw lunchen tussen  11.45 -12.00 uur in de klas bij hun eigen leerkracht. Tijdens de 
lunch volgen zij ook een onderwijsactiviteit zoals; voorlezen, stillezen, jeugdjournaal kijken of aan eigen werk 
werken. Daarna spelen de leerlingen 30 minuten buiten, altijd onder begeleiding van een leerkracht. 
 
Leerkrachten houden tijdens de buitenspeeltijden toezicht volgens rooster. Omdat leerkrachten recht hebben op 
een halfuur pauze, is er een schema gemaakt waarin staat vermeld welke leerkracht van welke groep pauze heeft. 
 
Voor de lunchpauze gelden de volgende regels: 

1. De kinderen nemen brood met beleg mee naar school.  
2. De lunch van het kind zit verpakt in een broodtrommeltje en een drinkbeker. 

Deze zijn voorzien van de naam van het kind.  
3. De drinkbeker van de lunch mag in de drinkbak of in de koelkast worden gezet. 
4. Koolzuurhoudende en energiedrankjes nemen de kinderen niet mee naar 

school.  
5. Het broodtrommeltje en eten en drinken voor in de pauze blijven in de tas 

zitten. De tas wordt aan de kapstok gehangen. 
6. U kunt uw kind ook een koeltasje meegeven voor de middagpauze, deze kan 

dan bij de jas  aan de kapstok hangen. 
 
 
 
Tijdens de lunchpauze  

1. De kinderen desinfecteren hun handen met een desinfecteer gel of wassen hun handen voordat zij gaan 
eten.  

2. De leerkracht begint met een gebed of een gedicht of een ander moment van bezinning, waarna de kinderen 
elkaar ‘eet smakelijk’ wensen.  

3. De kinderen eten aan hun eigen tafel.  
4. We stimuleren kinderen hun lunch op te eten. Brood wat niet wordt opgegeten, gooien we niet weg, maar 

gaat weer mee naar huis.  
5. Afval veroorzaakt door pakjes en zakjes gaat mee naar huis. Hiertoe zijn we genoodzaakt, omdat we niet 

genoeg ruimte hebben in de container. 

Excursies 
Om het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en ook aan te sluiten bij het gewone dagelijkse leven, gaan 
wij regelmatig met de groep ergens naar toe. De leerkracht doet Social Schools een oproep aan ouders om 
leerlingen te vervoeren. Zo houden we de kosten zo laag mogelijk. Vaak kunt u als meerijdende ouder bij de excursie 
of voorstelling aanwezig zijn. 

Fietsen op school 
Woont u dicht bij school, dan hebben wij het liefst dat uw kind lopend naar school komt. 
De fietsenrekken staan aan de kant van de lokalen van de onderbouw op het plein. Graag 
de fiets in het rek plaatsen. Op het plein lopen we met de fiets aan de hand. Met de 
leerlingen wordt besproken hoe zij hun fietsen in de rekken plaatsen en hoe zij weer met 
de fiets naar huis gaan. Wij zien hier ook op toe. Fietsen op het plein is niet toegestaan. 
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Gevonden voorwerpen 
Er blijven vaak persoonlijke items op school liggen; jassen, broeken, handschoenen, lunchtrommeltjes etc. Alles 
stoppen we in de doos met gevonden voorwerpen. Is uw kind iets kwijt? Vraag dan of de leerkracht even met u 
meeloopt naar deze doos. In de nieuwsbrief wordt vermeld wanneer de doos in de gezamenlijke ruimte staat. Vaak 
rond de tijd van de ouder-kind gesprekken of tijdens een informatievond. Wat daarna nog in de doos zit aan 
materialen, gaat naar een goed doel. 

Gymkleding 
De leerlingen van de middenbouw en de bovenbouw dragen gymkleding en gymschoenen. De leerlingen van de 
onderbouw gymmen in het speellokaal in hun ondergoed. Gymschoentjes, voorzien van naam, blijven op school. 
Voor de leerlingen is het fijn dat ze deze schoentjes zelf aan- en uit kunnen doen. Controleert u regelmatig, want 
voeten in de kleuterleeftijd kunnen soms snel groeien. Na de herfstvakantie  gaan de groepen Libelle en Bijen naar 
de gymlokatie aan de Weemeweg. De precieze datum wordt met u gecommuniceerd. 

Gymrooster 2022-2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De groepen hebben in de gymlokatie aan de Weemeweg een gym blok van 1 uur achter elkaar. De leerlingen 
gymmen tijdens dit gym blok langer dan twee keer een gymles in de week. Er gaat anders veel tijd verloren aan 
lopen, omkleden, klaarzetten en weer teruglopen. Het nadeel is van eenmaal per week sporten is dat wanneer er 
een gymles uitvalt het direct twee lessen zijn. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen. In dat geval gaan we 
dan wat langer met de groep naar buiten voor sport en/of spel. 
 
Gymkleding is verplicht, waaronder gymschoenen met lichte zolen. De 
onderbouwgroepen kunnen ook gymmen wanneer het slecht weer is, 
daarom blijven hun gymschoenen op school. De leerlingen van Libelle en 
Klaproos gaan na de herfstvakantie naar de gymlokatie aan de Weemeweg. 
U hoort hierover van de leerkrachten. 
 

 

Groep  Gym Tijden Leerkracht  

Vlinder Maandag in speellokaal Juf Marloes 

Libelle Maandagmiddag in speellokaal en later in de 
gymzaal 

Juf Rika en juf José 

Bijen Maandagmiddag in speellokaal en later in de 
gymzaal 

Juf Rika  en juf José 

Klaproos Vrijdagmiddag   12.00-13.00 uur Juf Diny 

Korenbloem Vrijdagmiddag 13.00- 14.00 uur Juf Daniëlle 

Buizerd Woensdagmiddag 12.00 -13.00 uur Vakleerkracht 

Havik Woensdagmiddag 13.00-14.00 uur Vakleerkracht gym 

    



 
 
 
 

Informatiegids CBS De Akker 2022-2023 9 

Groepsindeling 2022-2023 personeelsgegevens en e-mailadressen 

Naam Functie Aanvulling e-mail 

Tineke 
Tjeerdsma 

Directeur Maandag, woensdag en 
donderdag  

cbsdeakker@tjongerwerven.nl 
 

Bonnie Tolsma Interne begeleider en 
waarnemend directeur 

Dinsdag ,woensdag en 
vrijdag 

b.rinsma@tjongerwerven.nl 
 

Mathilda Boers Administratie Maandag en donderdag 
(per twee weken) 

admindeakker@tjongerwerven.nl 
 

Berry Oosterhof Conciërge Maandag en dinsdag b.oosterhof@tjongerwerven.nl 
 

Barbara 
Oenema 

Tutor in de onderbouw Dinsdag Werkt via Scala 
 

Marije Merkus 
 
 
Marloes Jaspers 

Leerkracht aanvangsgroep  
Vlinder 

Maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag 

m.markus@tjongerwerven.nl 
 
 
m.jaspers@tjongerwerven.nl 
 

Jessica  
van der Wal 

Leerkracht 
onderbouwgroep Bijen 

Maandag t/m  vrijdag 
Rekenspecialist 

j.wachtmeester@tjongerwerven.nl 
 

Cora de Boer Leerkracht 
onderbouwgroep Bijen 

Woensdag t/m vrijdag 
Taalspecialist 

c.deboer@tjongerwerven.nl 
 

Rika Renkema Leerkracht 
onderbouwgroep Libelle 

Maandag t/m woensdag 
Leesspecialist 

r.renkema@tjongerwerven.nl 
 

Claudia van der 
Mei 

Leerkracht 
middenbouwgroep 
Klaproos 

Maandag t/m vrijdag 
Rekenspecialist 

c.vandermei@tjongerwerven.nl 
 

Diny Veenstra Leerkracht 
middenbouwgroep 
Klaproos 

Donderdag en vrijdag 
Kanjercoördinator 
Rekenspecialist 

d.joustra@tjongerwerven.nl 
 

Joke Ridder Leerkracht 
middenbouwgroep 
Korenbloem 

Maandag t/m vrijdag 
Taal – en 
spellingspecialist 
 

j.ridder@tjongerwerven.nl 
 

Daniëlle 
Versteeg 

Leerkracht middenbouw 
Korenbloem 

Woensdag t/m vrijdag d.versteeg@tjongerwerven.nl 
 

Marloes 
Kortenoever 

Leerkrachtondersteuner in 
de middenbouw 

Maandag  t/m 
vrijdagochtend 

m.kortenoever@tjongerwerven.nl 
 

Gea Boer Leerkracht 
bovenbouwgroep Havik 

Maandag t/m woensdag 
Rekenspecialist 
 

g.boer@tjongerwerven.nl 
 

Klaas Rozema Leerkracht 
bovenbouwgroep Havik  

Woensdag t/m vrijdag  
ICT-er en rekenspecialist 
 

k.rozema@tjongerwerven.nl 
 

Geert Bouter Leerkracht 
bovenbouwgroep Buizerd 

Maandag t/m vrijdag  
Taal- en spellingspecialist 

g.bouter@tjongerwerven.nl 
 

Sietske 
Oosterveen 

Cultuur-muziek en 
handvaardigheidsspecialist 

Woensdag, donderdag 
en vrijdag in alle groepen 

s.oosterveen@tjongerwerven.nl 
 

José van Ketten Onderwijsassitent Maandag t/m vrijdag j.vanketten@tjongerwerven.nl  

mailto:cbsdeakker@tjongerwerven.nl
mailto:b.rinsma@tjongerwerven.nl
mailto:admindeakker@tjongerwerven.nl
mailto:b.oosterhof@tjongerwerven.nl
mailto:m.markus@tjongerwerven.nl
mailto:m.jaspers@tjongerwerven.nl
mailto:j.wachtmeester@tjongerwerven.nl
mailto:c.deboer@tjongerwerven.nl
mailto:r.renkema@tjongerwerven.nl
mailto:c.vandermei@tjongerwerven.nl
mailto:d.joustra@tjongerwerven.nl
mailto:j.ridder@tjongerwerven.nl
mailto:d.versteeg@tjongerwerven.nl
mailto:m.kortenoever@tjongerwerven.nl
mailto:g.boer@tjongerwerven.nl
mailto:k.rozema@tjongerwerven.nl
mailto:g.bouter@tjongerwerven.nl
mailto:s.oosterveen@tjongerwerven.nl
mailto:j.vanketten@tjongerwerven.nl
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Huisbezoek 
Wanneer uw kind bij ons in de groep Vlinder komt, nodigt de groepsleerkracht van deze groep u voor een 
kennismakingsgesprek uit bij ons op school. Zij neemt ongeveer 6 weken voordat uw kind vier jaar wordt, contact 
met u op. De gegevens van uw kind worden met u doorgesproken en er is tijd om over eventuele specifieke zaken 
van gedachte te wisselen. Is het uw eerste kind op school, dan heeft u wellicht nog vragen waar de leerkracht zeker 
een antwoord op heeft. In de overige groepen vinden de gesprekken over uw kind in de school plaats. Behalve 
wanneer de situatie daarom vraagt, kan er een huisbezoek plaatsvinden.  

Huiswerk 
In de bovenbouw  wordt wel huiswerk mee gegeven, dit is vaak ter voorbereiding op een toets. Dit betreft 
topografie en Engels. In de middenbouw wordt thuis gevraagd de tafels te oefenen. Verder kan uw kind thuis 
gebruiken maken van Ambrasoft, ouders kunnen van school een activatiecode krijgen om gratis gebruik te maken 
van dit programma op een computer of tablet. Tijdens het begin van het leesonderwijs worden leesbladen aan de 
kinderen meegegeven, dit is een aanvulling op het onderwijs. Huiswerk is altijd klassikaal en wordt dus aan alle 
kinderen meegegeven. Dit in tegenstelling tot individueel werk, dat wordt per kind meegegeven en altijd in overleg 
met ouders. 

Ingaan van de school 
De deuren van de school gaan voor alle leerlingen om 8.15 uur open. De leerlingen mogen dan naar binnen komen 
en naar hun lokaal gaan.  
 

Ingangen van de school 
We hebben drie ingangen op onze school. Een ingang speciaal voor de onderbouw hier komen verder geen 
leerlingen van de andere groepen. Ook het plein bij de ingang is alleen bestemd voor de onderbouw. Zo kunnen de 
leerlingen langzaamaan en in alle rust wennen aan het schoolleven. Aan het grote plein hebben we een ingang voor 
de middenbouw( bij het directiekantoor) en een ingang voor de groepen bovenbouw( bij het lokaal van de 
bovenbouw). 

Jassen 
Voor iedere groep is een gedeelte van de kapstokken gereserveerd, 
bij de leerlingen van de onderbouw staat op iedere kapstok een 
plaatje. Zo kan uw kind zijn of haar eigen kapstok herkennen. Wij 
leren de kinderen van de midden- en bovenbouw om hun jassen en 
hun tassen aan de kapstok te hangen.  De kinderen van de 
onderbouw plaatsen hun tas in de daarvoor bestemde kast. U kunt 
ons helpen om de gang netjes te houden, door regelmatig te 
controleren of er nog een lusje in de jas van uw kind zit.  

Kleding 
We hebben hier in Nederland geen schooluniform, u heeft dus heel veel vrijheid om uw kind te kleden zoals u of 
uw kind dat graag wil. Wel vragen we u om uw kind geen kleding aan te trekken met plaatjes/foto’s en teksten die 
beledigend/opruiend of aanstootgevend zijn. Petten of andere hoofddeksels mogen, maar worden tijdens 
schooltijd opgehangen bij de jassen op de kapstok. 
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Luizen  
Regelmatig na de zomervakantie, zijn er op school weer uitbarstingen van hoofdluis. Iedereen kan luizen krijgen, 
want luizen zijn echte overlopers. Ze wandelen van het ene hoofd naar het andere. Aan de kapstok van muts naar 
muts. Kinderen zijn extra gevoelig voor hoofdluis, omdat ze al spelend, vaak letterlijk, de koppen bij elkaar steken. 
Veel ouders gaan er vanuit dat hun kind niet besmet kan zijn, omdat ze zo schoon zijn. Als dit dan plotseling toch 
het geval is, durven ze het niet te vertellen, zeker niet op school. Deze schaamte is onterecht. De kinderen kunnen 
er zelf niets aan doen als ze besmet zijn. Luizen leven van mensenbloed en dat vinden ze ook op een brandschoon 
en kortgeknipt hoofd. Je voorkomt het zelfs niet door elke dag je haar te wassen. En als je ze hebt kun je ze ook niet 
weg wassen.  
  

Snel de school waarschuwen  

Gelukkig gebeurt het de laatste tijd veel vaker dat ouders meteen opbellen als ze bij hun kinderen hoofdluis hebben 
opgemerkt. De school is hier erg blij mee, want in zo'n geval kunnen andere ouders snel gewaarschuwd worden, 
dat ze hun kinderen ook moeten nakijken. Als luizen snel zijn opgemerkt en direct worden behandeld kan een 
uitbarsting meestal worden voorkomen.  
  

Regelmatig controleren  

Om te voorkomen dat er plotseling weer een luizenexplosie optreedt, is het verstandig dat ouders zichzelf en hun 
kinderen regelmatig controleren (bijv.    1 x per week). Dit is het beste te doen met een stofkam; kam de haren 
boven de wasbak en ga daarbij stevig over de hoofdhuid. Luizen zitten namelijk vlakbij de hoofdhuid. Als er luizen 
uit het haar komen, spoel deze dan weg met veel water. Neten (eitjes) zitten vaak in de nekharen, onder de 
voorhoofdsharen of achter de oren  
Wij willen u vragen om uw gezin regelmatig op hoofdluis na te kijken en als u iets ontdekt, liefst dezelfde dag nog 
de school te waarschuwen. Een uitbarsting van hoofdluis is gewoon heel vervelend. Dit kan voorkomen worden als 
iedereen meewerkt.  
  

Luizenwerkgroep  
Op onze school is een groep ouders die de leerlingen regelmatig controleert op aanwezigheid van luizen en/of 
neten in het haar. In de jaarkalender op de site kunt u lezen wanneer deze controles plaatsvinden. In de regel is dat 
na een vakantieperiode en dus ongeveer 5x per jaar. 
Wanneer er bij uw kind luizen en/of neten zijn gevonden, neemt de coördinator contact met u op om dit aan u te 
melden. U krijgt dan van ons een stappenplan welke u kunt volgen voor het 
verwijderen van de luizen. 
Wanneer er een controle is vragen we u lang haar in een paardenstaart te doen of 
gewoon los te laten. Dit vergemakkelijkt het controleren. Voor zowel jongens als 
meisjes geldt; geen gel of haarmousse of iets dergelijks in het haar, deze middelen 
kunnen tot verwarring leiden.  
De controle op school is een aanvulling; u bent als ouder/verzorger verantwoordelijk 
voor regelmatige controles bij uw kind. Wilt u de leerkracht van uw kind informeren 
bij aanwezigheid van neten of luizen? Dat kan voor ons een reden zijn om een extra 
controle in te plannen. 
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Medezeggenschapsraad (MR) 
De MR van de Akker bestaat uit 5 leden. De MR heeft zeggenschap over een aantal beleidsterreinen zoals: 
schooltijden, vakantierooster, veiligheid, groepsindeling etc. Het vergaderrooster staat op de jaarkalender en 
verslagen worden zoveel mogelijk in de nieuwsbrief geplaatst. 
 

Naam Telefoon Functie 

Jessica van der Wal 0516-512624 (school) Personeelsgeleding 

Gea Boer 0516-512624 (school) Personeelsgeleding 

Jessica Simons 0516-427945 Oudergeleding GMR en voorzitter 

Kirsten Vos 0516-523107 Oudergeleding 

Marjanne Koopstra 0651828957 Oudergeleding 

Medicijnen 
Wanneer u uw kind aanmeldt op school ondertekent u ook een medicijnverklaring. Als ouder/verzorger wordt van 
u verwacht dat u wijzigingen in persoonlijke gegevens en gebruik van medicijnen aan ons doorgeeft via 
admindeakker@tjongerwerven.nl 

Meldmap 
In de gang van de onderbouwgroepen ligt voor iedere groep een meldmap. Hierin kunt u mededelingen over bezoek 
huisarts, kleurplaten maken etc. vermelden. 

Mobieltjes 
De kinderen mogen op school geen mobieltjes meenemen. Wanneer dit wel nodig is, willen we graag dat u als 
ouder/verzorger zelf aan de leerkracht doorgeeft. Wij kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, 
vernieling en vermissing (zie verzekering). 
We weten dat de meeste kinderen in de bovenbouw wel in het bezit zijn van een mobieltje. Wilt u als ouder 
regelmatig checken wat er allemaal op dat mobieltje staat? Met name de WhatsApp wordt door kinderen veel 
gebruikt en niet altijd in positieve zin. Door dit WhatsApp gebruik kunnen ruzies en problemen ontstaan. Deze 
problemen zijn natuurlijk van invloed op het omgaan met elkaar op school. Een onderdeel van de Kanjertraining is 
ook Sociale Media en we besteden daar ook tijd en aandacht aan. Maar in eerste instantie is het aan u als 
ouder/verzorger uw kind ook hierin op te voeden. 
 

Moederdag en Vaderdag 
De groepen van de onderbouw en de middenbouw maken speciaal een cadeautje voor beide dagen. Indien de 
gezinssituatie daarom vraagt, neemt de leerkracht contact met u op. 
De leerlingen van de bovenbouw (groepen Havik en Buizerd) maken geen cadeau voor beide dagen, wij gaan er 
vanuit dat zij zelf samen met een ouder hiervoor zorgdragen. 

Nieuwsbrief 
Ongeveer 8 maal per jaar komt er via Social Schools een nieuwsbrief, de Akkerinfo, naar u toe. In deze 
informatiebrief staat algemeen nieuws bestemd voor iedereen. Dat kan gaan over het onderwijs, veranderingen in 
het rooster, een oproep voor het een of ander et cetera.  We vragen u deze nieuwsbrief goed door te nemen en 
zodoende op de hoogte te zijn van alles wat er speelt op school. 

mailto:admindeakker@tjongerwerven.nl
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Onderwijstijd 
 

Dag  Lestijden Uitzondering(en) 

Maandag 8.30 uur – 14.15 uur  

Dinsdag 8.30 uur – 14.15 uur  

Woensdag 8.30 uur – 14.15uur  

Donderdag 8.30 uur – 14.15 uur  

Vrijdag 8.30 uur – 14.15 uur Onderbouw groep Vlinder  hele dag vrij 

Groep Libelle en Bijen  ‘s middags vrij  

vanaf 12.00 uur 

 

Overzicht lesuren 

 Aanvangsgroep Onderbouwgroepen Bovenbouwgroepen 
Maandag 5, 25 5, 25 5, 25 
Dinsdag 5, 25 5, 25 5, 25 
Woensdag 5, 25 5, 25 5, 25 
Donderdag 5, 25 5, 25 5, 25 
Vrijdag   3, 50 5, 25 
Totaal 21, 00 uur 24, 50 uur 26, 25 uur 

 
In totaal moeten de leerlingen wanneer ze van de basisschool gaan minimaal 7520 lesuren hebben gevolgd. Van 
ieder schooljaar wordt een totaaloverzicht gemaakt, om ervoor te zorgdragen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. 
Het totaaloverzicht wordt altijd besproken in de MR. 
 

Onderwijsvernieuwing 2022-2023 

  
• Executieve functies verder inrichten. 

• Visie vormgeven in de onderbouw 

• Leerlinggesprekken uitvoeren. 

• Aanpak Begrijpend Lezen implementeren. 
 
Deze onderwerpen zijn niet willekeurig gekozen, maar hebben raakvlakken met onze visie en missie. Hierover kunt 
u meer lezen in de Schoolgids en in het Onderwijskundig jaarverslag. Deze documenten kunt ook op onze site vinden 
onder het kopje documenten. 
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Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 20,00 per schooljaar per kind. Bij opgave van 
uw kind is er door u een machtigingsformulier ondertekend en wordt dit bedrag in vier termijnen van uw rekening 
afgeschreven. 
Wat wordt er voor dit bedrag betaald? Eigenlijk alles waarvoor we geen vergoeding van de overheid krijgen zoals: 

• Sinterklaasfeest 

• Kerstfeest 

• Laatste schooldag 

• Koningsfeest 

• Afscheid groep 8 

• Traktaties bij bijzondere gebeurtenissen en nog veel meer zaken, die het schoolleven nu juist zo leuk 

maken. 

De ouderbijdrage is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage. Het is wel fijn, wanneer zoveel mogelijk 
ouders/verzorgers deze bijdrage voldoen. Wanneer de ouderbijdrage niet is betaald heeft dit geen enkele 
consequentie voor de leerling. Uitsluiten van feesten, activiteiten en reisjes zal daarom ook nooit voorkomen. 

Ouderraad (OR) 
De Ouderraad regelt een aantal praktische zaken als: inkopen doen voor diverse gelegenheden, organisatie van 
diverse gebeurtenissen en feesten. Zie voor de leden en de indeling in het schema hieronder. De OR komt ongeveer 
8x per jaar bij elkaar, de data staan in de jaarkalender. 
 

Naam Functie/contactpersoon 

Marije Wesselink Voorzitter 

Rodney de Boer  

Aline van Harten  

Bianca Droogh Voorzitter 

Marije Wesselink  

Andina Blomsma  

Tjitske Betten  

Gerard van der Burg  

Teamleden Sietske Oosterveen en Tineke Tjeerdsma 

Pauze 
Voor de ochtendpauze mogen de kinderen eten en drinken meenemen. We zien graag gezond drinken en gezond 
eten (fruit, brood of gezonde koek). De pauzetijden zijn verschillend voor de diverse groepen. De leerkracht gaat 
per toerbeurt in de kleine pauze mee naar buiten. 

Rapportage 
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen van alle groepen een portfolio mee naar huis, waarin u de ontwikkelingen 
van uw kind kunt volgen. De leerlingen van de aanvangsgroep krijgt het portfolio alleen aan het eind van het 
schooljaar mee. 
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Rookvrije school 
 
 
Onze school is een rookvrije school, in de school en op het plein mag niet worden 
gerookt. Liever hebben we ook niet dat u rookt terwijl u wacht op uw kind. Wij 
geloven in het goede voorleven, dat geldt dus ook voor het rookgedrag. 
 
 
 

Samen voor alle kinderen 
 
Het kan voorkomen dat u als ouder geen geld heeft om uw kind(eren) mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport, 
muziekles of een schoolreisje, of het vieren van een verjaardag. Dat kan komen door werkeloosheid, een scheiding, 
ziekte of gewoon door pech. 
Wat de reden ook is, uw kind kan meedoen! 
U kunt op de website www.samenvoorallekinderen.nl hierover meer informatie vinden. 
 

Schoolreis/kamp 
Voor de schoolreis wordt een aparte bijdrage gevraagd. Deze 
bijdrage varieert van €20,00 tot €75,00 euro. Hiervoor wordt door de 
penningmeester van de OR altijd een begroting gemaakt, wanneer 
bekend is geworden waar de reis naar toegaat. De ouders van de 
Ouderraad maken een top drie van mogelijke reizen, de leerkrachten 
mogen aangeven wat hun favoriete bestemming is. De Ouderraad 
beslist uiteindelijk en regelt vervolgens de schoolreis van alle 
groepen. De organisatie van het kamp is in handen van de 
leerkrachten. 
 

Schoolverzuim/aanvragen verlof 
Verzuim buiten de vakantie: vakantie- en extra verlof 
Voor het vragen van verlof kunt u een formulier downloaden van onze site (onder kopje downloads). Voor 
meerdere leerlingen is één formulier voldoende.  Er zijn twee soorten verlof: vakantieverlof en verlof i.v.m. 
‘gewichtige omstandigheden’. Verlof is aan strikte regels gebonden. 

Vakantieverlof mag: 

o Eenmaal per schooljaar worden verleend en mag niet langer duren dan 10 schooldagen. 
o Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 
o Het gaat om de enige mogelijkheid (!) om met het gezin op vakantie te gaan. 

 
Extra verlof i.v.m. gewichtige omstandigheden (10 schooldagen per schooljaar of minder) mag alleen bij de 
hieronder vermelde voorwaarden: 

o Voor het voldoen aan wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden. 
o Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag. 
o Voor het bijwonen van huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, 

afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende. 
o Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, duur i.o. met de directeur. 

http://www.samenvoorallekinderen.nl/
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o Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of 
aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad 
ten hoogste 1 dag. 

o Bij 25-, 40- en 50- jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders 
of grootouders voor 1 dag. 

o Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.  
 
Voor ons is het vervelend wanneer er verlof wordt aangevraagd in de toets periodes. Wilt u voor het aanvragen van 
verlof hiervoor de jaarkalender raadplegen? 
U kunt een aanvraag indienen via Social Schools. De goedkeuring of afkeuring wordt automatisch doorgemaild naar 
de betreffende groepsleerkracht(en). Die zijn daarmee direct op de hoogte van het verlof. 
 
U hoeft voor doktersbezoek en/of ander onderzoek voor uw kind geen verlof aanvraag in te dienen. Dan volstaat 
een melding bij de leerkracht. 

Schoolfoto 
Aan het eind van het schooljaar komt de schoolfotograaf langs. De fotograaf maakt groepsfoto’s, een foto van de 
broers en zussen die op school zitten en van ieder kind een individuele foto. Vanaf 14.15 uur is er de mogelijkheid 
tot het maken van een foto met broers en zussen die (nog) niet (meer) op onze school zitten. Ook de afscheidsfoto 
van groep 8 wordt gemaakt. De data staan vermeld op de jaarkalender. De bestelling en betaling gaat digitaal via 
de fotograaf. 
 

Social Schools 

We  werken  met de ouderapp van Social Schools. Deze app is ons communicatiemiddel 
met u. We gaan het gebruik van deze app steeds verder uitbreiden. U kunt in het kader 
van de AVG ; de Algemene Verordening Gegevensbescherming wat er met 
beeldmateriaal van uw kind wel en/of niet mag. U kunt dit op ieder moment weer 
aanpassen. De leerkrachten kunnen dit ook op ieder moment raadplegen. Ook de 
verlofaanvragen verlopen via deze app en dit schooljaar gaan we starten met de 
betalingsmodule. 
 

Sporttoernooien 
Onze school doet aan een aantal toernooien mee. Het voetbaltoernooi in april en het korfbaltoernooi in mei. Deze 
toernooien zijn vaste onderdelen van ons jaarprogramma.  
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Traktaties 
Wanneer uw kind jarig is mag het trakteren op school. Deze traktatie is alleen bestemd 
voor de groep waarin uw kind zit. Traktatie voor de leerkrachten mag, maar hoeft niet. 
Uw kind krijgt een kaart, die uw kind in de teamkamer legt. Hierop schrijven de 
leerkrachten hun naam. Na schooltijd haalt de leerling de kaart op en mag nog een 
cadeautje uit de mand kiezen.  
De materialen moeten in verband met corona wel verpakt vanuit de winkel komen. 

Uitnodiging voor feestjes 
Bij een verjaardag hoort in de meeste gevallen een feestje. Om teleurstelling van kinderen te voorkomen, vragen 
we u de uitnodigingen na schooltijd uit te delen. 

Vakanties 2022-2023 
Alle vakantieperiodes en vrije dagen kunt u opzoeken in onze Social Schools app. Deze 
zijn actueel. Mocht er iets veranderen, dan ontvangt daarvan een mededeling. 
 
 
 
 
 

Verzekering 
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een 
aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten 
(leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een 
ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk 
meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijv. door eigen risico). 
Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel 
de school, als zij die voor de school actief zijn, dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. 
Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten die vaak aanleiding geven tot misverstand. De school c.q. het 
schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse 
activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de 
school vergoed moeten worden. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een 
verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort geschoten zijn in hun rechtsplicht.  
 
Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld; 
tijdens de gymles komt een bal tegen een bril. Deze schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en 
wordt dan ook niet door de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag 
van leerlingen. Leerlingen (of -als zij jonger zijn dan 14 jaar- hun ouders) zijn primair verantwoordelijk voor hun 
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten 
door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk 
voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben 
afgesloten.  
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Vieringen 
Op de Akker starten we het schooljaar met een startviering . In deze starviering worden onder andere alle nieuwe 
leerlingen en leerkrachten voorgesteld. Daarnaast hebben we een maandviering, waarin een groep een thema uit 
onze godsdienstmethode voorbereidt en deelt met de andere leerlingen. Dit schooljaar zijn de vieringen nog  
zonder ouders in verband met de coronamaatregelen. Er worden foto’s gemaakt, die in de app van Social School 
worden geplaatst.  

Website 
Onze school maakt gebruik van de website www.akkeroosterwolde.nl. Deze website is bedoeld voor het raadplegen 
van de verschillende documenten en voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind.  

Ziekmelding 
Uw kind kunt u dagelijks afmelden, het liefst tussen 8.00 en 8.15 uur. Graag telefonisch, want een e-mail wordt niet 
gelezen voor schooltijd. Wanneer we geen ziektemelding hebben ontvangen en uw kind is niet op school, bellen 
we u rond 9:00 uur om naar de reden van afwezigheid te vragen.  
 


