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Een goede communicatie tussen ouders en ons IKC vinden wij erg belangrijk.De periode dat uw kind bij 
ons op het IKC zit vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de 
kinderen als voor u. 

Deze gids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij ons IKC. In deze gids vindt u 
praktische informatie zoals de schooltijden, peuterspeelschooltijden, kinderdagopvangtijden, BSO 
tijden, vakanties, IKC-regels etc. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs en buitenschools aanbod 
organiseren en welke keuzes we daarin maken. Tevens kunt u lezen wat wij belangrijk vinden en waarin 
we ons onderscheiden van andere IKC's. We geven aan vanuit welke missie en visie ons IKC werkt en 
wat u van ons mag verwachten. 

In de gids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij het IKC en de andere 
manieren waarop we u informeren. Deze gids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van 
de medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van IKC De Akker

Voorwoord
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Contactgegevens

IKC De Akker
P.C. Hooftlaan 200/202
7552HE Hengelo

 074 2421609
 http://www.akkerhengelo.nl
 info@akkerhengelo.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Directeur Marjan Wolf m.wolf@akkerhengelo.nl

Directieondersteuning Betty Peters b.peters@akkerhengelo.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

341

2019-2020

U kunt uw kind bij IKC De Akker inschrijven voor basisonderwijs, kinderdagverblijf/buitenschoolse 
opvang en voor de peuterspeelschool. Wanneer u overweegt uw kind in te schrijven voor de basisschool 
of de peuterspeelschool, dan kunt u contact opnemen met de directeur, Marjan Wolf of Betty Peters 
(adjunctdirecteur) om een afspraak te maken. Wilt u uw kind inschrijven voor het kinderdagverblijf of 
voor de buitenschoolse opvang, dan kunt u contact opnemen met Shari Kuipers, locatieleider 
Smallsteps.

Wat kunt u in de rondleiding van ons verwachten?

U wordt uitgenodigd voor een gesprek, waarbij u een rondleiding door het gebouw krijgt. In het 
gesprek vertellen wij over onze peuterspeelschool, de kinderopvang, onderwijs en onze partners. Uw 
kind kan binnen IKC De Akker naar de peuterspeelschool vanaf 2,5 jaar, naar de kinderopvang vanaf 0 
jaar (via Smallsteps) of naar het basisonderwijs wanneer uw kind 4 jaar wordt.  Tijdens het gesprek 
ontvangt u een informatiepakket met daarin onder andere een inschrijfformulier. Zodra uw kind is 
ingeschreven ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Als uw peuter staat ingeschreven voor de 

Schoolbestuur

Dr. Schaepmanstichting
Aantal scholen: 16
Aantal leerlingen: 4.126
 http://www.drschaepmanstichting.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband 23-02.
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peuterspeelschool ontvangt u van Spring! Peuterspeelscholen ongeveer één maand voor de startdatum 
een uitnodiging. Wanneer u uw kleuter voor basisonderwijs inschrijft, ontvangt u ongeveer twee 
maanden voor de instroomdatum een uitnodiging om te komen wennen. Inschrijving voor 
kinderopvang vanaf 0 jaar gaat via onze partner Smallsteps kinderopvang. 

Toelaten van leerlingen

Ons IKC staat open voor elk kind waarvan de ouders of verzorgers de grondslag van ons IKC respecteren 
en inschrijving verlangen. In een aanmeldingsgesprek worden ouders/verzorgers geïnformeerd over ons 
IKC. In dit gesprek komen onder andere de volgende zaken aan de orde: het volgen en stimuleren van 
de ontwikkeling van uw kind, (de katholieke) identiteit van ons IKC en de wijze waarop hieraan vorm 
wordt gegeven, de verwachtingen van de ouders en op welke wijze wij onze visie uitvoeren.

In de volgende gevallen kunnen wij inschrijven weigeren:

- Er bestaat een gegronde verwachting dat uw kind meer extra zorg of voorzieningen nodig zal hebben 
dan de school redelijkerwijs kan leveren;

- Aanmelding in de loop van het schooljaar; indien een kind van een andere basisschool afkomstig is en 
er geen sprake is van verhuizing. Deze weigering geldt niet indien de directie van de school, waar het 
kind staat ingeschreven, akkoord gaat met de overstap.

In de volgende twee gevallen wordt inschrijving zeker geweigerd:

- Wanneer een kind een verwijzing heeft naar een speciale school voor basisonderwijs en in afwachting 
is van plaatsing;

- Indien het kind is aangemeld voor onderzoek naar een mogelijke indicatie voor een speciale school 
voor basisonderwijs. 

In alle gevallen waarin toelating wordt geweigerd of waarin verwijdering van een leerling wordt 
overwogen zijn procedures van toepassing.

1.2 Profiel van de school

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

Eigenheid

AandachtPlezier

Vertrouwen Beweging

Missie en visie

Visie

Binnen IKC De Akker creëren wij een veilige en plezierige speel- en leeromgeving waarin kinderen in de 
leeftijd van 0-13 jaar zich optimaal en actief kunnen ontwikkelen. Wij streven naar een leefomgeving 
waar iedereen welkom is en waar het kind als uniek persoon centraal staat. Kinderen, ouders, 
verzorgers en medewerkers werken samen en nemen de verantwoordelijkheid om elk kind zijn of haar 
eigenheid te laten ontdekken en ontwikkelen. Op IKC De Akker geloven wij in een intensieve 
samenwerking tussen medewerkers, kinderen en ouders/verzorgers. Met elkaar bereiden wij de 
kinderen voor op een toekomst in een maatschappij die continu in beweging is. Hierbij is ons 
uitgangspunt een heldere, transparante communicatie met RESPECT, aandacht en vertrouwen.

Onze missie is dan ook:

“Samen in beweging ter voorbereiding op de toekomst!” 

De volgende kernwaarden kenmerken onze visie.

Eigenheid

Onze samenleving is constant in beweging en blijft vragen om vernieuwing. Wij kijken kritisch naar wat 
bij ons IKC past. Het uitgangspunt is dat iedereen zichzelf mag zijn met respect voor elkaar. Samen zijn 
we nieuwsgierig naar en hebben wij respect voor verschillende gewoontes, culturen, achtergronden, 
karaktereigenschappen en omstandigheden. 

Door te werken vanuit de principes van de Vreedzame School, kunnen wij hier vorm aan geven. Sociale 
competentie en democratisch burgerschap zijn hierbij de peilers. Wij beschouwen ons IKC als een 
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, waarin kinderen 
leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen 
mensen.

Plezier en Beweging
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Plezier is de basis voor succes. Je beleeft het meeste plezier in een prettige en veilige omgeving. Binnen 
IKC De Akker is er daarom ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Plezier maakt dat je zin krijgt in 
leren, spelen en bewegen: in actief bezig zijn! Wij zijn een BeweegWijs IKC. Onze aanpak kenmerkt zich 
door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten 
zichtbaar: sport en spel biedt voor alle kinderen een rijke ontwikkelomgeving. Onze buitenomgeving is 
ontwikkelingsgericht gezoneerd en ingericht. We gebruiken daarbij de kleurenmethodiek ontwikkeld 
door gedragsdeskundige Erik Boot. De beleving en de ontwikkeling van de leerlingen staat centraal. Wij 
zien plezier niet alleen als een middel, maar ook als doel. Wij hebben veel buitenspeelruimte waarin de 
natuur een grote rol heeft. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen opgroeien in een "groene" 
omgeving.

Aandacht

Wij hebben aandacht voor de verschillende ontwikkelingsbehoeften van ieder kind en stemmen ons 
handelen hierop af.  Samen hebben wij de expertise in huis om kinderen optimaal te begeleiden in hun 
leerproces. Aandacht betekent voor ons ook aandacht voor elkaar: Kinderen, ouders/verzorgers en 
medewerkers worden bij ons gezien en gehoord. Ons IKC is laagdrempelig; wij vinden het belangrijk dat 
iedereen zich welkom voelt. 

Vertrouwen

Onder vertrouwen verstaan wij actieve, open en transparante communicatie tussen medewerkers, 
ouders/verzorgers en kinderen. Zo zorgen wij voor een positieve relatie tussen alle betrokkenen. Samen 
streven wij naar een sterke basis van acceptatie en vertrouwen, dit biedt kinderen rust en veiligheid.

Prioriteiten

Per 1 augustus 2018 vormen basisschool De Akker , peuterspeelschool de Akker (Spring) en 
kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang de Akker (Smallsteps) met elkaar een integraal kindcentrum 
(IKC). 

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, te 
spelen, zicht te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Bij voorkeur komen alle 
ontwikkelingsgebieden aan bod.

De komende jaren werken wij aan het verder intensiveren van onze samenwerking. We hebben een 
gezamenlijke visie en missie en onze kernwaarden ervaart u binnen ons gehele IKC.

BeweegWijs, taal en de Vreedzame school zijn onze speerpunten binnen ons IKC. 

Dit jaar (2020) wordt een groot deel van ons plein vergroend waardoor spelen en leren buiten nog 
uitdagender wordt. Ook bouwen wij verder aan ons jonge kindplein waarin het procesgericht werken 
steeds meer uitgangspunt wordt bij het werken met jonge kinderen. Hierbij staat het proces centraal: 
De ontwikkeling of creativiteit die het kind heeft laten zien tijdens de activiteit. 
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Identiteit

Identiteit dragen we uit vanuit het katholieke geloof als bron. We vieren de katholieke feesten als Kerst 
en Pasen. De vieringen gieten we in een eigentijdse, passende vorm, waarbij beleving en betekenisvolle 
invulling een grote rol spelen. 

Identiteit zien we breed door de filosofie van de Vreedzame school die identiteit en burgerschap met 
elkaar verbindt als een organisch geheel. 

Ook brengen wij de kinderen in contact met andere geloven en culturen. We gaan op zoek naar 
overeenkomsten en omarmen de verschillen. Door te  leren inhoud en betekenis te geven aan de 
kernwaarden eigenheid, plezier, aandacht, vertrouwen en beweging zien we dat het positieve gedrag 
toeneemt. Kinderen gaan respectvol met elkaar om. Ten slotte geven we richting aan het moreel 
kompas van de kinderen. Ze krijgen handvatten, tools aangereikt op weg naar volwassenheid. 
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Op IKC De Akker krijgen alle basisschoolkinderen één keer in de week gymnastiek van onze vakdocent.

Onze gymdocent geeft tevens alle kinderen van de peutergroepen t/m groep 8 om de week 20 minuten 
BeweegWijsles. Deze methode zorgt ervoor dat leerlingen meer gaan bewegen door in te spelen op 
belangrijke vrije beweegmomenten. Een kleurconcept leert kinderen beter samen te bewegen en 
spelen in een uitdagende en gestructureerde omgeving. Een beweegteam, onder leiding van meneer 
Wycher, stimuleert een intensiever gebruik van het schoolplein. In ons pleinontwerp wordt naast de 
belijning van BeweegWijs de ontwikkeling van een "groene" speelomgeving meegenomen.

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

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

groep 3/4

Verlof personeel

Onze basisschool en peuterspeelschool zijn aangesloten bij het Onderwijs Bureau Twente. Bij ziekte en 
verlof putten we uit een invalpool waarin een groot aantal Twentse besturen samenwerken. Mocht er 
geen vervanger beschikbaar zijn, dan proberen we dit intern met parttimers op te vangen. In geval van 
nood kunnen ook onderwijsassistenten worden ingezet om een groep op te vangen en kan een groep 
tijdelijk worden opgesplitst en verdeeld over de andere groepen. Als voor meerdere dagen geen 
vervanging beschikbaar is, kan worden besloten dat de kinderen vrij krijgen voor een dag. Indien dit het 
geval is zal de schoolleiding u op de hoogte stellen via een bericht in onze basisschoolapp. 

De vervanging voor de groepen bij onze kinderdagopvang en BSO wordt geregeld via het centrale 
kantoor van Smallsteps.

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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Bevordering van het 
taalgebruik

Handvaardigheid Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Invulling onderwijstijd

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

Onderbouwd
19 uur 24 u 15 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
9 uur 6 uur 5 uur 5 uur 4 uur 4 uur 

Taal
2 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 2 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 uur 3 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Levensbeschouwing
45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Engelse taal
1 uur 1 uur 

Vreedzame school
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

BeweegWijs
30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
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De groepen 7 en 8 krijgen binnen de reguliere lestijd Engels aangeboden.

Sinds maart 2019 bieden wij, in samenwerking met Even Moore English, Engelse les spelenderwijs aan 
na schooltijd voor de kinderen van de groepen 3 en 4. 

Voor de leerlingen die naar onze plusklas gaan bieden wij één keer per week een uur Spaanse les aan. 
De Spaanse lessen zijn onder schooltijd.

2.3 Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Fysiotherapie Het Kompas
• Logopedie Direct
• Schakelklas

Fysiotherapie Het Kompas

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen huppelen, springen en 
spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als 
andere kinderen. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. 
Wanneer u zich als ouder of verzorger ongerust maakt over de zintuiglijke en motorische ontwikkeling 
van uw baby of kind kunt u bij ons terecht. Ook een arts of leerkracht kan aangeven dat de ontwikkeling 
van uw kind moeizaam verloopt. Fysiotherapie Kompas werkt binnen ons IKC, indien het nodig is, onder 

10



schooltijd met kinderen, om de cognitieve ontwikkeling (die ook van invloed kan zijn op de motorische 
ontwikkeling) zo optimaal mogelijk te kunnen laten verlopen. 

Logopedie Direct

Uw kind krijgt op de basisschool veel kennis aangeboden. Al vanaf de kleutergroepen wordt hij of zij 
omringd met materiaal dat in feite een voorbereiding is op het latere lezen en schrijven. Taal en spraak 
spelen een rol in alle interactie op school. Om de aangeboden stof op de juiste manier op te nemen en 
te gebruiken, is het noodzakelijk dat uw kind beschikt over de nodige communicatievaardigheden. Is dit 
niet het geval, dan loopt uw kind mogelijk een achterstand op. Het is precies hierom dat logopedie en 
de basisschool nauw met elkaar zijn verbonden.

Schakelklas

De schakelklas is een bijzondere klas. Kinderen in groep 2 kunnen een heel jaar lang, extra leertijd 
ontvangen om te werken aan hun taalontwikkeling. Dit gebeurt uiteraard op een wijze die past bij jonge 
kinderen.

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in het gebouw van de school, Peuterspeelschool De Akker en Kinderdagverblijf De 
Akker. We gebruiken daarbij Piramide en Onderbouwd.

Wat bieden wij aan Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE)?

VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse – en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is voor 
peuters van 2,5 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2  van de basisschool. 
Binnen ons IKC bieden wij voorschoolse educatie aan, als onderdeel van de peuterspeelschool. De 
basisschool was al verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. De aansturing van de VVE valt 
binnen ons bestuur onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de basisschool.

VVE is meer dan taalontwikkeling alleen.
VVE richt zich niet alleen op taalontwikkeling. Door binnen ons IKC één doorgaande lijn op zowel 
educatie als zorg uit te zetten voor kinderen vanaf 2,5 jaar, bieden we ieder kind de mogelijkheid tot 
een optimale ontwikkeling.  De VVE-programma’s richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden 
tegelijk. Kinderen zijn aan de hand van thema’s bezig met tekenen en zingen, zij doen spelletjes, spelen 
buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar.De volgende ontwikkelingsgebieden 
krijgen aandacht in de VVE:

·         Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun 
ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt 
aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in 
groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. 
Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
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·         Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
·         Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
·         Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het 
samen spelen en werken.

Vanaf januari 2020 zijn wij gestart met het aanbieden van 16 uur VVE (vier ochtenden in de week) bij de 
peuterspeelschool.
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3 Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel

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

Wij bieden ondersteuning aan kinderen met taal- en gehoor stoornissen, met ASS , met 
ontwikkelingsproblematiek specifieke ondersteuning. Vaak met behulp van een arrangement. Uit dit 
arrangement kunnen externe expertise en specifieke materialen worden ingezet.

Daarnaast bieden wij extra hulp en aandacht aan leerlingen met lees- en spellingsproblemen, 
rekenproblemen en aan kinderen die op het gebied van welbevinden/gedrag extra ondersteuning 
vragen. 

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Dyslexiespecialist 2

Gedragsspecialist 2

Intern begeleider 10

Rekenspecialist 1

Remedial teacher 3

Specialist hoogbegaafdheid 2

Fysiotherapeut 2

Logopedist 8

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

De Vreedzame School is een schoolbreed programma voor het primair onderwijs gericht op sociale 
competentie en democratisch burgerschap. Het streeft ernaar om de school een democratische 
gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarin 
conflicten constructief worden opgelost. Op IKC De Akker werken wij van 0 t/m 13 middels de filosofie 
van de Vreedzame school. Dat betekent dat er bij ons kinderdagverblijf, de peuterspeelschool en de 
buitenschoolse opvang ook volgens deze manier van werken gehandeld wordt.
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De Vreedzame school bestaat uit wekelijkse lessen die worden verzorgd door de medewerkers. Daarin 
worden ze getraind. Daarnaast is leerlingmediation en ouderbetrokkenheid een onderdeel van het 
programma. Het programma is preventief van aard. Het zorgt voor een sociaal en moreel klimaat in een 
IKC dat preventief werkt ten aanzien van anti-sociaal gedrag, zoals pesten en buitensluiten. Op het 
niveau van de kinderen streeft het programma er naar om kinderen te leren:

Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen ;constructief conflicten op te lossen; 
verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap; een open houding aan te nemen 
tegenover verschillen tussen mensen; volgens welke principes onze democratische samenleving is 
ingericht.

De Vreedzame School is door de Commissie Anti-pestprogramma’s (samengesteld door het NJI in 
opdracht van het ministerie van OCW) een van de dertien goedgekeurde interventies en beoordeeld als 
‘veelbelovend’.

De Vreedzame school heeft een Veiligheidsthermometer ontwikkeld (voor groep 2 t/m 8) waarmee de 
veiligheidsbeleving onder leerlingen kan worden gemeten. Dit is sinds schooljaar 2015 verplicht op 
grond van de Wet Veiligheid op School. De Veiligheidsthermometer voldoet aan de eisen voor 
betrouwbaarheid en validiteit die de Onderwijsinspectie hieraan stelt.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
Looqin2U en de sociale veiligheidsmeter .

Kinderen brengen heel wat dagen van hun jonge leven door binnen ons IKC. De zelfscreening Looqin2u 
geeft kinderen van de basisschool een stem in het proces van kwaliteitsevaluatie. Door kinderen te 
betrekken in dit proces maken we ze eigenaar van hun eigen leerproces. Met Looqin2u bevragen wij 
kinderen over hun welbevinden, veiligheidsbeleving, betrokkenheid en hun competentiebeleving. De 
manier waarop in de zelfscreening de beleving van kinderen in kaart wordt gebracht, is gebaseerd op 
procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO. 

Een basis voor reflectie, communicatie en actie. De zorgvuldige verzameling van gegevens over de 
beleving van kinderen is geen doel op zich. Vanuit de analyses kunnen wij een beter zicht krijgen op hoe 
kinderen de realiteit van ons IKC ervaren. De medewerker kan naar aanleiding van de uitslag in gesprek 
gaan met ieder kind. Op basis van deze informatie is een medewerker in staat om de leeromgeving af te 
stemmen op de (onderwijs)behoeften van de kinderen.

Verder maken wij gebruik van de sociale veiligheidsmeter vanuit de Vreedzame school. Het 
Kwaliteitszorginstrument is een webbased vragenlijst met vier verschillende deelinstrumenten, die aan 
verschillende groepen binnen de school worden voorgelegd. Het geeft antwoord op vragen als 
‘Bereiken wij de doelen van De Vreedzame School?’, ‘Voelen kinderen zich veilig?’ en ‘Hoe zit het met 
de borging van alle inspanningen die we als vreedzame school hebben gedaan?’.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Anouck Grondman. U kunt de anti-pestcoördinator 
bereiken via a.grondman@akkerhengelo.nl.
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De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Anouck Grondman. U kunt de vertrouwenspersoon 
bereiken via a.grondman@akkerhengelo.nl.
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Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

- Één keer per maand komt er een nieuwsbrief uit

- Informatieavonden voor de groepen 1 t/m 3 en 8

- Mail

- Parnassys (ons leerlingvolgsysteem)

- Kennismakingsgesprekken (aan het begin van het schooljaar)

- Tussentijdse gesprekken met ouders, het kind en leerkrachten

- Thema-afsluitingen in de groep

- Via de Akker APP communiceren we met ouders, in de APP is alle informatie te vinden van de school 
(inclusief onze jaarkalender)

- Medezeggenschapsraad (MR)

- Ouderraad (OR)

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en ons IKC en de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij 
ons  IKC vinden wij van groot belang. Op deze manier zijn alle medewerkers beter in staat de kinderen 
te leren kennen en begrijpen. Door dit contact weet u ook waar de medewerkers en de kinderen 
mee bezig zijn. Uit onderzoek blijkt tevens dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter presteren 
als ouders betrokken zijn.

Onze missie is

Samen in beweging ter voorbereiding op de toekomst

Ons IKC is een ontmoetingsplaats en samen met de kinderen, medewerkers, ouders/verzorgers en 
andere betrokkenen proberen wij middels de filosofie van de Vreedzame school de verbinding met 
elkaar te zoeken en te behouden. De woorden samen en verbinding vinden wij zeer belangrijk. Het 
woord beweging geeft aan dat wij continu blijven streven naar verbetering in deze verbinding met 
elkaar.

In de toekomst hebben wij de ambitie om vanuit de Vreedzame school, de Vreedzame wijk op te gaan 
zetten. We hopen op deze manier nog meer verbinding in de wijk (en dus met ouders) te krijgen ten 
behoeve van de groei bij ieder kind.

Onze school heeft geen keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Ouderklankbordgroep

Klachtenregeling

De Dr. Schaepmanstichting kent een klachtenprocedure die geldt voor alle katholieke scholen 
in Hengelo (O). Het betreft de “Algemene Klachtenregeling“ van de VBKO (de besturenbond). Het gaat 
om klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, pesten en agressie. Ook 
op onderwijskundig gebied kan men klachten hebben die men naar voren wil brengen. De meeste 
klachten zullen in onderling overleg op de juiste manier worden afgehandeld. Daarvoor komt 
de klachtencommissie niet in beeld.

We hanteren het volgende protocol:

U neemt eerst contact op met de leerkracht.

Als dat niet het gewenste resultaat heeft, wordt de directeur ingelicht.

Als, naar het oordeel van de ouders, voorgaande stappen niet tot een oplossing hebben geleid, kan het 
schoolbestuur proberen te bemiddelen.

Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de 
school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon, die door 
het bestuur benoemd is. Deze persoon is niet aan één van de scholen van ons schoolbestuur -de 
Dr. Schaepmanstichting- verbonden. 

De vertrouwenspersoon voor onze stichting is Anne Overbeek. Zij is te bereiken onder nummer: 06-
30642568 of via e-mail: info@anneoverbeek.nl.

Pas wanneer ook daarna afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op 
de Algemene Klachtencommissie. Het adres: Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs Postbus 
823242508 EH Den Haag Email: info@gcbo.nlwebsite: www.gcbo.nl

Binnen IKC De Akker hebben wij tevens een eigen vertrouwenspersoon waar medewerkers, ouders en 
leerlingen naartoe kunnen met hun verhaal. Juf Anouck Grondman is de vertrouwenspersoon op ons 
IKC. U kunt haar bereiken via a.grondman@akkerhengelo.nl

- Ouderklankbordgroep

17



Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 23,00

Daarvan bekostigen we:

• Pasen, Sportdag, Koningsdag, extra activiteit (bv een vossenjacht), Carnaval etc.

• Kerst

• Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Ieder schooljaar gaan de kinderen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Met groep 8 gaan we vier 
dagen op kamp naar Ameland.

Ieder jaar vragen wij een aparte bijdrage voor het schoolreisje of het schoolkamp. De kosten voor deze 
activiteiten brengt school in rekening, niet de ouderraad.

De vrijwillige ouderbijdrage is 23 euro per kind en wordt geïnd via de ouderraad.

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage 
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

IKC De Akker wil graag van ouders/verzorgers van haar leerlingen horen op welke punten zij zich in het 
belang van de leerlingen kan verbeteren. Met dat doel hebben wij een ouderklankbordgroep opgericht.

De Akker beoogt met het instellen van deze ouderklankbordgroep de volgende doelen:

ouders/verzorgers meer betrekken bij ons IKC;

met ouders/verzorgers de dagelijkse gang van zaken in ons IKC bespreken;

verbeterpunten voor ons IKC inventariseren;

een voedingsbodem creëren voor de ouderraad.
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op 
de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is 
van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van 

tevoren informeren;
• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming 

geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding 
toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

4.3 Schoolverzekering

De Dr. Schaepmanstichting heeft een collectieve ongevallenverzekering en schoolreisverzekering 
afgesloten. Deze verzekering is van kracht voor ongevallen die zich voordoen gedurende de tijd dat de 
kinderen onder toezicht staan van school. Ook tijdens activiteiten, die door school worden 
georganiseerd, zoals schoolreis, kamp en excursies, zijn de kinderen verzekerd.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind ziek melden middels onze Akkerapp. Hier staat onder het kopje "formulieren" 
de optie afmelding/ziekmelding. De ziekmelding gaat op deze manier rechtstreeks naar de 
desbetreffende leerkracht.

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Ouders kunnen verlof aanvragen middels onze Akkerapp. Hier staat onder het kopje "formulieren" de 
optie verlof aanvragen. De aanvraag voor verlof komt op deze manier rechtstreeks bij de directie. De 
directie zal u vervolgens via de mail verder op de hoogte stellen omtrent de verlofaanvraag.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op IKC De Akker volgen wij de algehele ontwikkeling van onze kinderen nauwgezet. Wij hanteren 
hierbij de 1-zorgroute. Twee keer per jaar nemen wij in de groepen 3 t/m 8 een Citotoets af. In de 
kleutergroepen maken wij gebruik van twee observatiesystemen (Looqin en Onderbouwd) waarin wij 
de kinderen nauwgezet volgen in hun ontwikkeling. Daarnaast zijn er tussentijdse toetsen die worden 
afgenomen passende bij de specifieke vakken van de verschillende jaargroepen. Deze opbrengsten 
worden besproken, geanalyseerd en hier worden vervolgens plannen op gemaakt. Alle gegevens 
worden vastgelegd in leerlingvolgsystemen. Er zijn meerdere keren per schooljaar groepsbesprekingen 
waardoor wij een goed beeld hebben van de (werk)sfeer binnen een groep.  Er wordt niet alleen 
gekeken naar de leeropbrengsten, maar ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling.  Onze Intern 
begeleiders hebben veel ervaring en zijn o.a. gespecialiseerd in dyslexie. Zij werken nauw samen met 
onze leerkrachten en andere (externe) deskundigen, zoals onze Gedragsspecialist. Onze 
Gedragsspecialist geeft binnen onze school Sociale Vaardigheidstraining. Daarnaast hebben wij een 
Specialist meerbegaafdheid voor de begeleiding van kinderen die extra uitdaging vragen. Zij werkt 
nauw samen met collega's binnen het netwerk specialisten begaafdheid van de dr. Schaepmanstichting 
en geeft les aan de Plusklas van ons IKC. Voor onze meerbegaafde leerlingen bestaat tevens de 
mogelijkheid tot het volgen van Spaanse les. Binnen ons IKC werken een fysiotherapie- en logopedie 
praktijk, zodat ook deze zorg dichtbij is voor onze kinderen. Bij leer- of gedragsvragen bieden wij zoveel 
mogelijk zorg op maat. Wij werken sinds het schooljaar 2019-2020 intensief samen met een 
schoolzorgondersteuner en een jeugdverpleegkundige van de GGD. Ouders worden altijd nauw 
betrokken wanneer zorgvragen ontstaan. Wij vinden het belangrijk om samen met ouders te kijken 
naar wat nodig is. 

Vanuit onze stichting worden wij ondersteund door een orthopedagoog waarmee wij intensief samen 
werken.

In de bijlage staan de exacte stappen omtrent de 1-zorgroute en het bespreken van de 
tussenresultaten.

5.2 Eindtoets

Op IKC De Akker werken we dagelijks "op maat" met kinderen. Wat heeft het kind nodig en op welke 
manier moet dit aangeboden worden? Dit kan betekenen aanpassingen in tempo en/of op niveau. Ons 
doel is om uit ieder kind te halen wat erin zit. Wij betrekken ouders bij dit proces. De gemiddelde Cito 
score van de school uit het overzicht zegt ons daarom ook niet genoeg. Voor ons is de persoonlijke groei 

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

5 Ontwikkeling van leerlingen
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van elk kind het belangrijkste. Als wij bij een leerling met leerproblemen toch een goede vooruitgang 
hebben weten te boeken, zijn wij trots en hebben voor dit kind veel bereikt. Het gaat ons om de 
kwaliteit van onderwijs aan het kind, om de gesprekken die we hierover met ouders en betrokkenen 
voeren om een kind gelukkig en met zoveel mogelijk bagage naar de juiste school voor VO te laten 
gaan. Wij werken aan een brede vorming van ieder kind. Naast kennis en vaardigheden besteden wij 
ook aandacht aan de sociaal emotionele vaardigheden, samenwerken, creativiteit en sportiviteit.

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

Schoolscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

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

5.3 Schooladviezen

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

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 9,3%

vmbo-k 16,3%

vmbo-(g)t 32,6%

havo 18,6%

vwo 23,3%

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

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

Gemeenschapszin

ConflictoplossingSociale verbondenheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Kinderen mogen zichzelf zijn op IKC De Akker. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling 
van elk individu en van de groep waarin wordt geleerd en gewerkt. Medewerkers stimuleren actief de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen. Hierbij zorgen zij voor afstemming op de leer- en 
ontwikkelbehoeften en talenten. De medewerker is leider en begeleider van kinderen, die leren hoe zij 
hun eigen ontwikkeling vorm kunnen geven, maar die ze ook leren dat ze onderdeel zijn van een 
democratische maatschappij. Ons IKC beschouwt ouders als partner bij het vormgeven van de 
ontwikkeling van hun kind. Binnen het IKC vindt de ontwikkeling van elk kind plaats binnen voor 
iedereen bekende regels en kaders passende binnen de filosofie van De Vreedzame School. Het woord 
verbinding is bij ons van zeer groot belang.

De Vreedzame school streeft er naar om kinderen te leren:

- Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;

- Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;

- Constructief conflicten op te lossen;

- Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;

- Open te staan voor verschillen tussen mensen en naar een positief sociaal en moreel klimaat, 

waarin:

Kinderen zich veilig voelen

- Kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, 
medewerkers en leerlingen prettig werken, minder sprake is van handelingsverlegenheid bij 
medewerkers en de eigen kracht van kinderen wordt benut.                                                                                            
                   

De Vreedzame School streeft naar een democratische gemeenschap, waarin iedereen een stem heeft, 
zich gezien en gehoord voelt en op een positieve manier met elkaar omgaat. Kinderen worden opgeleid 
tot mediator en krijgen ook andere verantwoordelijkheden in de groep én in het IKC. De groep en het 
IKC worden  een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap. 

Werkwijze Sociale opbrengsten
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5.5 Kwaliteitszorg

Binnen IKC De Akker werken wij met een kwaliteitsdocument. In dit document worden de evaluaties 
per kwaliteitsgebied beschreven. Deze dienen als jaarverslag en zelfevaluatie.

De speerpunten voor de komende jaren op IKC De Akker zijn hierin taal, bewegen in een groene 
omgeving en de vreedzame school. Binnen ons kwaliteitsdocument en ons schoolplan (2019-2021) 
staat nauwkeurig beschreven hoe wij de komende jaren hier verder mee aan de slag gaan. 

Waar staat de school nu? Hoe kwalificeren we onze kwaliteiten en welke ambities zijn er? In het 
jaarplan worden deze ambities en de beleidsvoornemens omgezet in plannen voor het komende 
schooljaar. Deze worden per kwaliteitsgebied gerangschikt in vier kwaliteitsgebieden zoals de inspectie 
heeft opgesteld.  IKC De Akker heeft binnen deze kwaliteitsgebieden haar eigen beleid. De volgende 
bronnen geven samen met dit document een goed beeld van de kwaliteit en beleidsvoornemens van 
onze school.

- PO Vensters, kengetallen, kwaliteit, beleid en waardering.

- Schoolgids, deze wordt samengesteld middels PO vensters 

- Ultimview van Parnassys, resultaten van leerling op schoolniveau,

- Koersdocument Dr. Schaepmanstichting

- Opbrengst sociale veiligheidsmonitor middels PO Vensters Tevredenheidsonderzoek en Looqin;

Volgens een vaste cyclus worden leerlingen, ouders en leerlingen bevraagd naar hun beleving van onze 
kwaliteit. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om planmatig de kwaliteit te verhogen. Daarnaast 
maken we gebruik van de Risico Inventarisatie & evaluatie (RiE) om onze kwaliteit te beoordelen en van 
daaruit deze te verbeteren.

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
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6 Schooltijden en opvang

IKC De Akker beschikt over een peuterspeelschool.

Peuterspeelschool De Akker is onderdeel van IKC de Akker. Het team van deze locatie bestaat uit Ilona 
Doddema, Mariëlle van Dam, Mirjam Ramselaar en Paula Uunk.

Vanaf januari 2020 kunnen kinderen peuterspeelschool De Akker 8 uur per week ( 2 dagdelen) of 16 uur 
per week ( 4 dagdelen) bezoeken. De nieuwe openingstijden staan hieronder vermeld.Wanneer u uw 
kind aanmeldt, kun u uw voorkeur opgeven voor de dagdelen van plaatsing.

Groep 1: Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 8.30-12.30 uur

Groep 2: Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen 8.30-12.30 uur

U kunt contact opnemen met onze locatie voor een rondleiding.

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30 14:30 - 18:30

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30 14:30 - 18:30

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:15  - 12:15 - 18:30

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30 14:30 - 18:30

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30 14:30 - 18:30

Maandag: VSO en BSO via Smallsteps De Akker
Dinsdag: VSO en BSO via Smallsteps De Akker
Woensdag: VSO en BSO via Smallsteps De Akker
Donderdag: VSO en BSO via Smallsteps De Akker
Vrijdag: VSO en BSO via Smallsteps De Akker

Bewegingsonderwijs
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2020-2021

Vakantie Van Tot en met

Herfstvakantie 10 oktober 2020 18 oktober 2020

Kerstvakantie 19 december 2020 03 januari 2021

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021

Meivakantie 01 mei 2021 09 mei 2021

Zomervakantie 10 juli 2021 22 augustus 2021

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps De Akker, in het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
Smallsteps De Akker, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Smallsteps De Akker, in het schoolgebouw. 
Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 
wordt geregeld door BSO De Akker via Smallsteps. Aan deze opvang zijn kosten verbonden. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Shari Kuipers (locatieleider) +31629455917

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week

Gymnastiek 0, 1 en 2 Woensdag van de gymleerkracht

Zwemmen 3 t/m 8 5 keer zwemmen op jaarbasis

Fit2school gym 1 t/m 6 3 keer op jaarbasis

Gymnastiek 3 t/m 8 2 keer per week (rooster)

BeweegWijs op het plein peuters t/m groep 8 1 keer per week (rooster)
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Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

School Zorgondersteuner Op aanvraag 8.30-12.00

Verwachtingsgesprekken Begin van het schooljaar Na schooltijd

Ontwikkelgesprek Midden schooljaar Na schooltijd

Ontwikkelsgesprek facultatief Einde schooljaar Na schooltijd

Wat doet de School Zorgondersteuner? 

De School Zorgondersteuner is beschikbaar voor ondersteuningsvragen van kinderen, ouders en 
leerkrachten. Ze helpt bij problemen waar meer voor nodig is dan de school zelf kan bieden. De 
gesprekken of sessies voert de School Zorgondersteuner zelf uit op school of thuis. De School 
Zorgondersteuner is HBO geschoold en heeft ruime ervaring in het werken met kinderen. 

Waarom een School Zorgondersteuner? 

In Hengelo vinden we het belangrijk dat u uw vragen en zorgen kunt bespreken op plaatsen waar u al 
gewend bent om te komen. De school is zo’n plek. Daarom is de gemeente Hengelo gestart met een 
pilot met een School Zorgondersteuner.

Onze School Zorgondersteuner is Elisabeth Deumer. U kunt contact met haar opnemen via  
e.deumer@ggdtwente.nl of via onze intern begeleiders.

Oudergesprekken 

Gedurende het schooljaar hebben wij vaste momenten waarop ouders en leerkrachten in gesprek gaan. 
Op aanvraag is er tussendoor ook altijd ruimte voor een gesprek, dit kan door ouders of door de 
leerkracht geïnitieerd worden. 
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