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Welkom op de pagina van OBS Kromme Akkers

Actief onderwijs is onze visie. Samen met ouders willen wij kinderen coachen bij hun totale 
ontwikkeling. Wij doen dat met een betrokken en enthousiast team op een kleine overzichtelijke 
school. De betrokkenheid en inbreng van de kinderen staat voorop. Samen worden er weloverwogen 
keuzes gemaakt en doelen vastgesteld. We leren en ontwikkelen ons elke dag door het geven van actief 
onderwijs.

Ontstaan van openbare basisschool Kromme Akkers te Garnwerd

De school bevindt zich aan de rand van het fraaie dorp Garnwerd, met als beeldbepalende elementen 
het eeuwenoude café Hammingh, het kerkje en de korenmolen. Garnwerd ligt in Noordwest Europa’s 
oudste cultuurlandschap ‘Het Reitdiepdal’ (Middag Humsterland). De betrokkenheid van de school bij 
plaatselijke verenigingen is groot (toneel, dorpsvereniging, koren). Vanaf 1875 is er in Garnwerd een 
openbare school. De oude lagere school met het oude schoolplein achter de kerk is nog als zodanig 
herkenbaar. In 1983 vertrokken de hoofdmeester, de juffen en de kinderen met alle schoolspullen in 
optocht naar een nieuw gebouwde school aan de rand van het dorp. Deze nieuwe school kreeg de 
naam  “Kromme Akkers”, ontleend aan het stuk land waarop de school is gebouwd. Het stuk land werd 
zo genoemd omdat de voren van de voormalige akkers de vorm hadden van een halve maan. In 2008 
vierden we het 25-jarig bestaan van de Kromme Akkers met een groot circusfestijn.

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om te reageren. Kom gerust ook eens kijken, we leiden 
u graag rond in onze school. U kunt dan zelf ervaren hoe de sfeer is. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om 
in een gesprek nadere informatie te geven. Kijkt u ook eens op onze website: www.krommeakkers.nl. 

De schoolgids kunt u downloaden via Scholen op de Kaart. Dit maakt de gids completer en compacter. 
Nadeel is dat deze site nog niet alle links meeneemt. Daarom hier een paar belangrijke links om u goed te 
informeren. Veel van deze informatie vindt u ook op onze website. Andere belangrijke informatie is die van 
ons schoolbestuur (Het centrale gedeelte schoolgids Lauwers en Eems) en ons beleidsplan Pedagogisch 
klimaat, Sociale Veiligheid, Burgerschap en Integratie Sociale Veiligheid.

Met vriendelijke groet,Team OBS Kromme Akkers      

Voorwoord
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Contactgegevens

Openbare Basisschool Kromme Akkers
Hunzeweg 68
9893PD Garnwerd

 0594628000
 http://www.krommeakkers.nl
 obskrommeakkers@lauwerseneems.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E mailadres

Schoolleider Daniëlle Ploeger obskrommeakkers@lauwerseneems.nl

Directeur Rijanne de  Boer obskrommeakkers@lauwerseneems.nl

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2019-2020 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

61

2019-2020

De trend is wisselend. Onze school staat in een klein dorp gelegen in Noord Groningen, een 
krimpgebied. 

Schoolbestuur

Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg
Aantal scholen: 19
Aantal leerlingen: 2.538
 http://www.lauwerseneems.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01.

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

Actief leren

BetrokkenVertrouwen

Zelfstandigheid Samenwerken

Missie en visie

De steeds veranderende samenleving vraagt om goed opgeleide, flexibele, creatieve en mondige 
burgers. Op Kromme Akkers bieden we vernieuwend onderwijs dat goed aansluit bij de eisen van deze 
tijd. Kennisverwerving gaat hand in hand met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten. 

We zien onze school als een sociale oefenplaats, waar kinderen leren oog te hebben voor anderen, voor 
hun omgeving en om samen te leren. We bevorderen de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en 
initiatieven van kinderen. Wij stimuleren kinderen om hun mening te vormen en verschillen te 
respecteren. Kortom we voeden ze op tot kritische zelfstandige burgers.

Door een veilig en stimulerend klimaat scheppen wij voorwaarden voor leren en ontwikkelt elk kind 
zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Betrokkenheid zien wij als een belangrijke voorwaarde om 
tot actief leren te komen. Zelf doen, ontdekken en ervaren zijn leidend.

Spel en interactie zijn de sleutel tot ontwikkelen. Wij creëren kansen door een rijke leeromgeving en 
betekenisvolle activiteiten, maar grijpen zeker ook kansen die zich spontaan voordoen. 

Iedereen is en voelt zich welkom op Kromme Akkers. Ouders zijn partner in opvoeding en onderwijs.

Prioriteiten

Het komende schooljaar willen wij specifiek aandacht schenken aan de volgende punten;

*Als team gaan we ons verdiepen in het taal/leesonderwijs door te onderzoeken hoe zij de 
leerstofdoelen en leerlijnen als uitgangspunt kunnen nemen voor het aanbod, de instructie en de 
verwerking.  

*Zelfstandig werken door de hele school op gelijke wijze borgen.  

*Persoonlijke ontwikkeling van kinderen vorm geven door middel van coachen en dit vastleggen in een 
portfolio. De kinderen laten werken aan eigen gekozen doelen. Ons doel is om het rapport op te laten 
gaan in het portfolio.

*Kanjertraining verdiepen, zowel structureel als in spontane situaties.
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*Meer groepsoverstijgend werken, dit gaan uitproberen op ons leerplein

*Door middel van teamleren via onderzoek en bordsessies werken aan het verbeteren van ons 
didactisch handelen. Doel is om ons dagelijks onderwijs in de groep verder te verbeteren. Hierbij 
gebruiken wij de kijkwijzer van L&E.

*Opzetten van onze visie met betrekking tot digitale geletterdheid en het uitwerken van een 
doorgaande lijn.

Identiteit

Kromme Akkers is een openbare school. 

* Dat betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht achtergrond, afkomst of geloofsovertuiging. 

Kromme Akkers is een erkende Kanjerschool. Dat houdt in dat wij de volgende doelen nastreven; 

* Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.

* Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.

* Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.

* Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.

* Leren om verantwoordelijkheid te nemen.

* Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

* Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Op Kromme Akkers geven we ervaringsgericht onderwijs;

* Kinderen verzorgen zelf de kippen

* Kinderen onderhouden de moestuin

* Kinderen verkopen producten via de Kromme winkel

* Kinderen discussiëren tijdens de klassenvergadering en hebben inbreng via de Kinderraad op het 
reilen en zeilen van de school.
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obs Kromme Akkers heeft 3 combinatiegroepen; 1/2/3 en 4/5 en 6/7/8.

De samenstelling van de combinatie wordt elk jaar opnieuw bekeken, zodat het aantal leerlingen per 
combinatie enigszins gelijk is. Daar waar mogelijk wordt een kleinere combinatie gemaakt, 
bijvoorbeeld door inzet van onderwijsassistenten of begeleiding van stagiaires. Onze eigen 
leerkrachten worden uiteraard zo effectief mogelijk ingezet. Dit maakt voor het schooljaar 2020-2021 
dat we op woensdag en vrijdagochtend extra ondersteuning van een leerkracht hebben. Zij kan 
groepen kinderen extra instructie geven of leerlingen individueel extra aandacht geven.

Alle leerkrachten werken parttime, de groepen kinderen hebben dus altijd met twee leerkrachten te 
maken.

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

Als een leerkracht ziek wordt of bijvoorbeeld een cursus volgt wordt er vervanging geregeld via SLIM 
voor het basisonderwijs. We doen in eerste instantie een beroep op invallers die onze school goed 
kennen. Als er geen vervanging is, dan handelen we via een vastgestelde werkwijze. Hiervoor is een 
protocol opgesteld. (zie site)

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Humanistische en 
godsdienstige vorming 

(HVO/GVO)

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2 Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
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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

Zintuiglijke 
oefeningen/werken met 
ontwikkelingsmateriaal
(spelen/werken)

7 u 30 min 7 u 30 min

Lichamelijke oefeningen
4 uur 4 u 30 min

Taal
4 u 30 min 4 u 30 min

Rekenen en wiskunde
1 u 30 min 2 uur 

Sociale redzaamheid
2 u 30 min 1 u 30 min

Dramatische expressie
1 u 30 min 45 min

Muziek
1 u 15 min 1 u 30 min

Pauze en spel
1 u 15 min 1 u 45 min

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

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

Lezen
7 uur 5 u 15 min 5 u 15 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 uur 

Taal
2 u 30 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 30 min 6 uur 5 u 30 min

* Lezen: Hieronder valt technisch lezen, begrijpend lezen en voorlezen.

* Taal: Hieronder valt spreken, luisteren, spellen, stellen, woordenschat, taalbeschouwing en schrijven.

* Wereldoriëntatie: Hieronder valt natuuronderwijs, aardrijkskunde, geschiedenis en 4x wijzer. 

* Kunstzinnige en creatieve vorming: Hieronder valt dramatische expressie, tekenen, muziek, 
handvaardigheid en ICT
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Rekenen/wiskunde
5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 15 min 5 u 30 min 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 u 15 min 1 u 30 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 u 15 min 3 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 4 u 15 min 4 uur 4 u 15 min 4 u 30 min 4 u 30 min 4 u 15 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 u 30 min

2.3 Extra faciliteiten

Wij bieden op onze school geen extra faciliteiten aan.
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Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de peuterspeelzaal/het 
kinderdagverblijf in de buurt van de school.

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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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.

Hierbij het eerste School-Ondersteunings-Profiel in het kader van de wet Passend Onderwijs van onze 
school.

Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 2

Rekenspecialist 1

Remedial teacher 1

Specialist hoogbegaafdheid 1

Taalspecialist 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid

Anti-pestprogramma

Pestprotocol Kanjer, klik hier

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
KanVas vragenlijsten horend bij de Kanjertraining.

Sociale veiligheid, pedagogisch klimaat, burgerschap & integratie, klik hier

Kromme Akkers is een Kanjerschool, wij gebruiken dan ook de bijbehorende Kanvas vragenlijsten om 
de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen te meten.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
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De anti-pestcoördinator op onze school is mevr. Meerstra. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via 
H.Meerstra@lauwerseneems.nl.

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. Meerstra. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via 
H.Meerstra@lauwerseneems.nl.
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Klachtenregeling

Bij klachten is de leerkracht van uw kind(eren) het eerste aanspreekpunt. Is de klacht bij de 
desbetreffende leerkracht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u gaan praten met de directeur. 
Als u er met hem niet uitkomt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur.

In de regel zal de directeur-bestuurder dan met u in gesprek gaan, om te bezien hoe uw klacht kan 
worden opgelost. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u zich wenden tot 
de Landelijke Klachtencommissie. (tel: 030 - 2809590 Secretariaat, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht)

Daar waar het gaat om ernstige en/of zeer gevoelige situaties (bijv. ongewenste omgangsvormen) 
kunnen ouders zich wenden tot de directeur als eerste contactpersoon. Ook kan een 
vertrouwenspersoon (iemand die van buiten de organisatie is aangesteld) worden benaderd. Als dat 
niet tot een tevreden oplossing leidt kan contact worden opgenomen met Klachtenregeling 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

* Parro-app; Parro verkleint de afstand met ouders en maakt het organiseren van activiteiten kinderlijk 
eenvoudig. Parro is een vlotte en veilige communicatieapp.

* Startgesprekken aan het begin van het schooljaar voor alle ouders (en kinderen). Tijdens deze 
gesprekken worden wensen en verwachtingen naar elkaar uitgesproken. 

* Akkertje: Ongeveer iedere vier weken verschijnt de nieuwsbrief "het Akkertje" digitaal. 

* Rapport en ouderavonden: In februari en einde schooljaar krijgen de kinderen hun rapport en houden 
we 10 minutengesprekken.

Op Kromme Akkers zijn ouders partner in opvoeding en onderwijs. De driehoek kind-ouder-school is de 
basis en samenwerken is voor de ontwikkeling van elk kind van groot belang. Ouders zijn altijd welkom 
in school. 

Formeel hebben ouders invloed via de Medezeggenschapsraad en informeel werken en denken ze 
enthousiast mee via de Ouderraad. Er zijn ouders (en opa's en oma's ) die helpen bij creatieve lessen, in 
de moestuin, bij de Kromme winkel, bij excursies en bij het opknappen van diverse klussen in en om de 
school. 

Team Kromme Akkers is een voorstander van korte lijntjes naar ouders.

4 Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50

Daarvan bekostigen we:

• Bijdrage schoolbibliotheek

• Excursies

• kinderboekenweek activiteiten

• Kerst

• Sinterklaas

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.

Ouderinspraak

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

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad

De ouderraad is belangrijk voor de school. De ouderraad bestaat uit een groep ouders die graag bereid 
is om de school bij allerlei praktische zaken te helpen. Een goede ouderraad is onmisbaar. De ouderraad 
heeft ook veel betekenis voor het goede contact tussen school en ouders. In de ouderraad wordt vooral 
gesproken over het organiseren van allerlei activiteiten in de school voor de kinderen en soms ook voor 
hun ouders. Een teamlid is vast contactpersoon tussen team en OR.

ongewenste omgangsvormen tel: 050 - 3674000 GGD algemeen, Postbus 584, 9700 AN Groningen 

Voor de klachtenregeling voor onze scholen verwijzen we u naar onze website. 
www.lauwerseneemspo.nl . 
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Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Vrijwillige ouderbijdrage en kosten schoolreis

Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen 
dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door de overheid worden 
vergoed. Daarbij valt te denken aan Sinterklaas, traktaties bij een Kerstviering, een Paasviering, enz. 
Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, dat wil zeggen dat ouders kunnen kiezen of zij wel of niet 
betalen voor een bepaalde activiteit of voorziening. Scholen mogen een leerling de toegang tot de 
school niet weigeren als ouders deze bijdrage niet kunnen of willen betalen. Het is echter wel zo dat als 
ouders niet bijdragen, hun kind niet mee zou mogen doen aan bepaalde festiviteiten of uitstapjes. Deze 
worden namelijk meestal uit de ouderbijdrage betaald. Wanneer excursies een onderdeel vormen van 
het de verplichte activiteiten uit het schoolplan, kan de school leerlingen de deelname niet weigeren De 
hoogte van de ouderbijdrage wordt in overleg met de ouderraad aan het begin van het schooljaar 
bepaald, en wordt daarna met instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

Om de kosten voor de schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 5 en de kosten voor het kamp te dekken 
vragen we ook een bijdrage van de ouders/verzorgers. Voor deze kosten gelden dezelfde regels als voor 
de ouderbijdrage. De bijdrage is eveneens een vrijwillige bijdrage, dat wil zeggen dat ouders kunnen 
kiezen of zij wel of niet betalen voor een bepaalde activiteit of voorziening. Ook hier geldt dat scholen 
een leerling de toegang tot de school niet mogen weigeren als ouders deze bijdrage niet kunnen of 
willen betalen. Ook hier geldt, als ouders niet bijdragen, dat hun kind niet mee kan doen aan deze 
uitstapjes of festiviteiten.

4.3 Schoolverzekering
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ouders kunnen hun kind(eren) telefonisch ziek melden. Ook kunnen ze dit doorgeven als ze op school 
komen (om een broertje of zusje te brengen)

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:
Via de website kunnen de ouders een formulier downloaden en hierbij de gegevens voor het verlof 
aanvragen. Verlofaanvraag Kromme Akkers

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.

Verzekering van de leerlingen, personeelsleden en vrijwilligers 

Voor alle personeelsleden van Schoolbestuur L&E is een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) 
afgesloten. Stagiaires en vrijwilligers (ouders die helpen) vallen ook onder deze verzekering. De 
aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor gevolgschade na een gebeurtenis. Voorwaarde voor een 
eventuele erkenning van de aansprakelijkheid is uiteraard, dat de juridische aansprakelijkheid van het 
bestuur komt vast te staan. Is er bijvoorbeeld duidelijk sprake van een schuld bij een leerling, dan is het 
gebruikelijk de ouders of verzorgers van die leerling aansprakelijk te stellen. Naast de WA-verzekering is 
er een doorlopende schoolreisverzekering (inclusief een collectieve ongevallen- en 
reisbagageverzekering en buitengewone kosten voor kinderen en begeleiding). Deze verzekering is ook 
van toepassing tijdens excursies of uitstapjes. Schade of verlies van goederen, zoals bijvoorbeeld 
mobiele telefoons valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. De school of het 
schoolbestuur is hiervoor niet aansprakelijk.

Er is sprake van een schoolverzekering.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Wij vinden het belangrijk verantwoording af te leggen over onze resultaten aan ouders, bestuur en 
rijksinspectie. Ouders vertrouwen ons hun kind(eren) toe en moeten er op kunnen vertrouwen dat hun 
kind(eren) zich goed en in een veilige en prettige sfeer kunnen ontwikkelen. Mede daarom willen we 
een open school zijn die vertelt wat het doet en inzicht geeft in plannen en behaalde resultaten.

Wij streven als school naar hoge opbrengsten. Ieder kind heeft recht op onderwijs van een hoog niveau. 
Indien nodig passen we aan de hand van de behaalde resultaten ons onderwijs aan. De 
onderwijsinspectie heeft als taak de kwaliteit van scholen te onderzoeken en te beoordelen. De 
beoordeling en rapportage van de inspectie is openbaar. U kunt deze ook vinden op 
internet www.owinsp.nl. Desgewenst kunnen we nadere uitleg geven over deze rapportages.

De individuele resultaten die worden bereikt, worden beschreven in de rapporten die de leerlingen 
krijgen. De ouders worden in de gelegenheid gesteld tijdens de spreekavond hierover met de 
groepsleerkracht te spreken. De rapporten vormen een neerslag van de gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem, waarin voor iedere leerling zijn/haar ontwikkeling wordt bijgehouden. Al deze 
gegevens in het leerlingendossier zijn voor de ouders ter inzage. Indien u het dossier in wilt zien, kunt u 
hier over een afspraak maken.

Naast de “harde” resultaten over de opbrengsten van ons onderwijs over vakgebieden als lezen, 
rekenen en taal vinden wij het van belang dat kinderen zich ook ontwikkelen op o.a. sociaal, 
emotioneel, creatief en motorisch gebied. Een goed en veilig klimaat, waarin een kind langzaamaan 
zelfbewust wordt en zelfstandig zaken op kan pakken en onderzoeken is voor ons ook een belangrijke 
opbrengst van ons onderwijs.

5.2 Eindtoets

*Notitie bij de eindtoets van 2019

Alle leerlingen hebben naar tevredenheid gescoord. 

* Notitie bij de eindtoets van 2018

Op een kleine school met 6 leerlingen in groep 8 is een momentopname van een eindtoets een erg 
kritische noot. Het heeft de laatste keer negatief uitgepakt. Een leerling mogen we uit de gemiddelde 
score halen i.v.m. een eigen leerlijn. De andere leerlingen hebben helaas beneden verwachting 

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

gepresteerd. Daarentegen zijn de schooladviezen boven gemiddeld, doordat ons eigen 
leerlingvolgsysteem een ander beeld van de kinderen laat zien. Twee leerlingen gaan naar het 
Gymnasium, twee naar de Havo en twee naar het VMBO. Wij, de leerlingen en de ouders zijn hier 
tevreden mee. 

N.B. De resultaten van de eindtoets 14/15 en 15/16 zijn niet meegenomen in het overzicht omdat er die 
jaren minder dan 5 leerlingen in groep acht zaten.

De gemiddelde score 14/15 was 543 en van 15/16 was 532.

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

havo 50,0%

vwo 50,0%

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 
bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 
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ontwikkeling van burgerschap.

Initiatief nemen 

Eigen verantwoordelijkheid zelfstandigheid bevorderen

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Op Kromme Akkers bieden we actief onderwijs dat goed aansluit bij de eisen van deze tijd. 
Kennisverwerving gaat hand in hand met samenwerkend leren, persoonlijke groei en ontwikkeling van 
sociale vaardigheden en talenten.

Kromme Akkers is een school waar kinderen leren oog te hebben voor anderen en hun omgeving. We 
bevorderen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en initiatieven van kinderen. Bijvoorbeeld door het 
helpen in de moestuin en de leerlingenraad. 

Door een veilig en stimulerend klimaat m.b.v. Kanjertraining scheppen wij voorwaarden voor leren en 
ontwikkelt elk kind zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. Betrokkenheid zien wij als een 
belangrijke voorwaarde om tot actief leren te komen. Zelf doen, ontdekken en ervaren zijn leidend.

Wij creëren kansen door een rijke leeromgeving en een verscheidenheid aan projecten d.m.v. de 
methode 4xwijzer, maar grijpen ook kansen die zich spontaan voordoen.  

Kromme Akkers gebruikt de Kanjer methode ter ondersteuning van de lessen op het gebied van sociale 
vaardigheden. Daarnaast zijn situaties uit de praktijk regelmatig aanleiding tot klassengesprekken. 
Twee keer per jaar worden er groepsoverzichten sociaal- emotionele ontwikkeling ingevuld en 
besproken tijdens de IB - leerkrachtgesprekken(februari - juni/juli). Zo nodig worden de vervolgstappen 
genomen. We vinden het belangrijk dat we op school op een voor ieder prettige en duidelijke manier 
met elkaar omgaan. Op Kromme Akkers is een Kanjercoördinator dit is tevens vertrouwenspersoon. Dit 
is juf Hellen Meerstra (woe, don en vrij).

Werkwijze Sociale opbrengsten

5.5 Kwaliteitszorg

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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Kwaliteit & Schoolondersteuningsprofiel

Het is onze  ambitie  om elk kind zich te laten ontwikkelen met alles wat het in zich heeft. Voor ons 
betekent dat alles uit kinderen halen wat erin zit, aan sluiten bij de talenten van onze kinderen en zo 
optimale en hoge leerling-resultaten te bereiken in met name taal, lezen en rekenen. Kwaliteitszorg is 
‘het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, 
systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te 
verbeteren’. Concreet komt kwaliteitszorg neer op het beantwoorden van vijf vragen:

·    Doen we de goede dingen?

·    Doen we de dingen goed?

·    Hoe weten we dat?

·    Vinden anderen dat ook?

·    Wat doen we met die kennis en informatie?

‘Doen we de goede dingen’ geeft antwoord op de vraag wat wij onder kwaliteit verstaan. ‘Doen we de 
dingen goed? Verwijst naar het meten van onze bereikte resultaten. De vragen ‘hoe weten we dat’ en 
‘vinden anderen dat ook’ zijn de uitkomsten van zelfevaluatie en audits. Het antwoord op de laatste 
vraag wordt vast gelegd in onze plannen voor de lange (bijv. het schoolplan) en korte termijn (bijv. het 
schooljaarplan).Kwaliteitszorg is in het kader van de beleidsmatige ontwikkeling een 
verantwoordelijkheid die wij uitvoeren in de bedding van het beleid van ons schoolbestuur. Wij werken 
binnen de beleidskaders van ons schoolbestuur, waarbij we op basis van onze leerlingenpopulatie en de 
opbrengsten die zijn behaald, eigen accenten bepalen.

Leerlingenzorg

Binnen de zorg voor een goede kwaliteit speelt de leerkracht een voorname rol. Hij of zij is de spil van 
goed onderwijs in de klas en aan uw kind. Hij of zij geeft les, beoordeelt het werk en bekijkt of gestelde 
doelen zijn bereikt. Als dat niet zo is, wordt er geanalyseerd waarom dit niet is gebeurd en worden 
lessen of lesprogramma’s aangepast of krijgen kinderen individueel meer aandacht. In gesprekken met 
de intern begeleider bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van de kinderen. In die gesprekken wordt 
voortgang gecheckt, resultaten en toetsresultaten besproken en kan de leerkracht advies vragen. 
Daardoor is er intern een goed overzicht van de vorderingen en mogelijke problemen en kunnen we zo 
nodig tijdig hulp inzetten. Uiteraard houden we ouders goed op de hoogte van de vorderingen van hun 
kind(eren). Als we ons zorgen maken zullen we dat kenbaar maken. En natuurlijk horen we ook van 
ouders graag als er ongerustheid is over de ontwikkeling van hun kind.Door onze kennis van zaken 
kunnen we over het algemeen snel problemen signaleren en oplossingen zoeken voor uw kind. Hoe we 
dit hebben georganiseerd en geregeld leest u onder andere in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit beleidsdocument staat beschreven hoe we de zorg hebben georganiseerd. Tevens staan hierin alle 
procedures, leermethoden en wat we op het gebied van zorg allemaal kunnen. Dit document maakt 
deel uit van het zogenaamd Passend Onderwijs. Naast informatie over onze school, vindt u ook wat we 
kinderen in onze school en regio kunnen bieden om een goede ontwikkeling mogelijk te maken.  Klik 
hier voor het School ondersteuningsprofiel.
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

6.2 Opvang

6.1 Schooltijden

Op onze school gelden traditionele schooltijden (middagpauze, één of meerdere middagen per week 
vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:15 - 15:15  - 

Vrijdag: Groep 1, 2, 3 en 4 middag vrij

Bewegingsonderwijs

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

Gymnastiek Groepen 1 t/m 2 Dinsdag

Gymnastiek Groepen 3 t/m 8 Dinsdag en donderdag

Op dinsdag en donderdag geeft juf Bianca gymles. Voor de gymlessen gaan de kinderen van groep 3 
t/m 8 met de bus naar de gymzaal in Ezinge. Groep 1&2 krijgt de gymles van juf Bianca op school  met 
de aanwezige klim- en klautermaterialen.

Daarnaast is er veel aandacht voor bewegen en spelen op het plein. 
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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?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Spreekuur Dag(en) Tijd(en)

Vragen stellen kan altijd Dagelijks Vanaf 8.15

We hechten veel waarde aan een goede communicatie met ouders/verzorgers. Naast persoonlijke 
gesprekken gebruiken we de Parro app en de mail om u te informeren. 

Uiteraard kunt u voor dringende zaken altijd binnenlopen en de desbetreffende leerkracht of 
schoolleider aanspreken.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en Overblijven met 
Edith, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang KrisKras en Margareth 
Drenth, buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er is geen opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

Voor de voor- en naschoolse opvang wordt doorgaans een beroep gedaan op gastouders die in de buurt 
van school wonen. De ervaringen met de gastouders zijn goed. De school helpt u graag bij het zoeken 
naar een oplossing voor de opvang van uw kind. 

Voor meer informatie zie de webpagina van de school. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
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