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Beste ouders,
Voor u ligt een verkorte uitgave van de schoolgids.
De belangrijkste punten voor komend schooljaar vindt u hierin terug.
Uiteraard kunt de gehele schoolgids terug vinden op onze website.
Met vriendelijke groeten,
Namens team van Christelijke Basisschool De Acker,
Elly Berghout
Miranda van der Starre

Wie kunt u allemaal bij ons op school tegenkomen
Uiteraard onze directeur, Elly Berghout en adjunct directeur, Miranda van der Starre.
Maar ook onze internbegeleiders, Marleen Kroes en Marijke Halma

Mailadressen
Met ingang van dit schooljaar gebruiken alle leerkrachten een nieuw mailadres. De oude
mailadressen worden niet meer gebruikt.
André
Elly
Marianne
Marélien
Elsemiek
Monique
Yvonne
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Adam
Berghout
Bik-Voogt
Buijs-Post
van Delft
Duyndam-van Staveren
Erken

aadam@spectrum-spco.nl
eberghout@spectrum-spco.nl
mbik@spectrum-spco.nl
mcbuijs@spectrum-spco.nl
evandelft@spectrum-spco.nl
mduijndam@spectrum-spco.nl
ymcerken@spectrum-spco.nl

Joyce
Marijke
Marlies
Nienke
Jelleke
Marleen
Marry
Janthine
Henriëtte
Henk
Ilse
Saskia
Alette
Miranda
Rosanne
Jeanne
Henriette
Ellen
Anja

Gepkens-Wolmerstett
Halma
Heijloo
Kort
van den Heuvel
Kroes
Kruize-Ripping
Molenaar
Richardus-van Huis
Rolfes
Rothuizen
Scheerhoorn
Spoelstra-Brunt
van der Starre
van Straten
Torenvlied-Campfens
van Velzen-Van Gammeren
de Vogel-Huurman
Westerhof-Hoogstra

Stampioendreef:
groep 1/2 A
Juf Ellen en juf Nienke
groep 1/2 B
juf Marry en juf Henriette
groep 3 A
juf Joyce en juf Marijke
groep 4 A
juf Henriëtte
groep 5 B
Juf Elsemiek
Groep 5/6 A
juf Yvonne en juf Anja
groep 7 A

jgepkens@spectrum-spco.nl
mahalma@spectrum-spco.nl
meheijloo@spectrum-spco.nl
nkort@spectrum-spco.nl
njvandenheuvel@spectrum-spco.nl
mamkroes@spectrum-spco.nl
mdkruize@spectrum-spco.nl
jjmmolenaar@spectrum-spco.nl
hyrichardus@spectrum-spco.nl
hmrolfes@spectrum-spco.nl
icjrothuizen@spectrum-spco.nl
sascheerhoorn@spectrum-spco.nl
aspoelstra@spectrum-spco.nl
mvvanderstarre@spectrum-spco.nl
rvanstraten@spectrum-spco.nl
acmtorenvlied@spectrum-spco.nl
hwhyvanvelzen@spectrum-spco.nl
ecdevogel@spectrum-spco.nl
awesterhof@spectrum-spco.nl

Groeneweg:
groep 1/2 C
groep 1/2 D
Groep1/2 E
groep 3 B
groep 4B
groep 6B

juf Rosanne
Juf Monique en juf Janthine
Juf Jelleke en juf Marélien
Juf Alette en juf Miranda
Juf Saskia en juf Anja
Meester Andre en juf
Marelien

meester Rolfes en juf
Marélien
juf Marlies en juf Anja
juf Ilse

groep 8 A
groep 8 B

Juf Marianne zorgt voor de ondersteuning in de begeleiding van leerlingen. Op maandag,
dinsdag en woensdag is onze conciërge, Brahim Laraba, aanwezig.
En tot slot kunt u ook Jeanne Torenvlied tegenkomen of, als u belt, aan de telefoon krijgen,
want zij is onze administratief medewerker.

Schooltijden
Groep 1 - 4

Maandag, dinsdag en donderdag:
Woensdag:
Vrijdag:
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8.45 - 12.00 uur
13.15 - 15.30 uur
8.45 - 12.00 uur
8.45 - 12.00 uur

Groep 5 - 8

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
Woensdag:

8.45 - 12.00 uur
13.15 - 15.30 uur
8.45 - 12.45 uur

Gymtijden
Tijd
08.45-09.30
09.30-10.15
10.30-11.15
11.15-12.00

Dinsdag
Groep 5B
Groep 6B
Groep 4B
Groep 5/6A

Donderdag
Groep 4A

13.15-14.00
14.00-14.45
14.45-15.30

Groep 3A
Groep 8A
Groep 8B

Groep 4B

Groep 3B
Groep 7A

Vrijdag
Groep 4A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 5/6A

Groep 8A
Groep 5B
Groep 8B
Groep 3B

Groep 3A

Schoolvakanties 2016-2017
Herfstvakantie

16-10-2017 t/m vrij 20-10-2017

Kerstvakantie

25-12-2017 t/m vrij 05-01-2018

Voorjaarsvakantie

26-02-2018 t/m vrij 02-03-2018

Paasvakantie

30-03-2018 t/m ma 02-04-2018

Meivakantie

27-04-2018 t/m vrij 11-05-2018

Pinksteren

21-05-2018

Zomervakantie
16-07-2018 t/m vrij 24-08-2018
Wie kinderen heeft in het voortgezet onderwijs: let op de voorjaars- en meivakantie vertonen
per school veel verschillen in onze regio! Spectrum heeft zich georiënteerd op Rotterdam en
niet op Den Haag die andere data hanteert.
Op de vrijdag voor de kerst- en de zomervakantie zijn alle groepen om 12.00 uur vrij.
De andere (vrij)dagen voor de overige vakanties hebben wij op school een continu rooster.
Ook op sommige ‘bijzondere vrijdagen’ is dit het geval. Dit betekent dat de groepen 5 t/m 8
om 14.15 uur uit zijn (de groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12.00 uur uit). In onze jaarplanning
staan de exacte data aangegeven.

Leerresultaten
Veel ouders kijken naar de scholen voor voortgezet onderwijs, waar kinderen naar toe gaan.
Je hoort wel eens, dat hoe meer kinderen er naar een hoge vorm van voortgezet onderwijs
gaan, hoe beter de school is. Dat kan natuurlijk zo zijn, maar het hangt ook af van het niveau
van de kinderen, die bij ons op school binnenkomen. Op onze school zullen we er alles aan
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doen om uit kinderen te halen, wat er in zit. Daarover willen we ons ook verantwoorden in
gesprekken met ouders, zodat u zelf kunt bepalen of wij deze belofte waarmaken. Om het
bovengenoemde proces goed te bewaken gebruiken we hiervoor het Cito
leerlingvolgsysteem. Bij deze leergebieden (Technisch en begrijpend lezen -spelling rekenen/wiskunde) streven we ernaar dat minstens 80% van de kinderen het niveau A, B of C
van het Cito-leerlingvolgsysteem behalen. De kinderen die niveau A, B, of C niet hebben
behaald, krijgen hierin extra ondersteuning of werken op hun eigen niveau. Daarnaast
hebben we ook de toetsen, die bij onze methodes horen (begrijpend en technisch lezen,
spelling/taal en rekenen), zodat de leerkracht goed kan zien of kinderen de gegeven stof
beheersen, voordat er wordt overgegaan naar het volgende niveau. De kinderen die niveau
A, B, of C niet hebben behaald, krijgen hulp in de groep die vooral gericht is op uitbreiding
van de instructie. De extra hulp wordt in een groepsplan beschreven. We brengen niet alleen
de vorderingen van de individuele leerlingen in beeld maar ook die van de groep.
De resultaten van het leerlingvolgsysteem en de methodetoetsen komen regelmatig aan de
orde tijdens overleg tussen IB-er en directie, en op personeelsvergaderingen.
Technisch Lezen
Bij het technisch lezen hebben we ons als doel gesteld dat aan het eind van een bepaalde
groep een bepaald niveau wordt behaald.
groep
3
4
5
6
7
8

januari
M3
M4
M5
M6
M7

juni
E3
E4
E5
E6
E7

Ons streefdoel is dat 80 % van de leerlingen een A, B of C score heeft. Hiervoor nemen we 2x
per jaar een leestoets af. De resultaten van ons leesonderwijs worden dus nauwlettend in de
gaten gehouden. Wij analyseren de groei per leerling en per groep. Wij werken in de
groepen 4 t/m 8 met de methode Estafette.
Het afgelopen schooljaar hebben alle groepen de minimumscore aan het einde van het
schooljaar behaald
Begrijpend lezen
Het afgelopen schooljaar hebben alle groepen de minimumscore aan het einde van het
schooljaar ruim behaald. De methode Nieuwsbegrip sluit aan bij de actualiteit en de
belevingswereld van de kinderen. De kinderen die niveau A, B, of C niet hebben behaald,
krijgen hierin extra ondersteuning of werken op hun eigen niveau. De extra hulp wordt in een
groepsplan beschreven. Afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten extra aandacht
gegeven aan begrijpend lezen en hiervoor zijn ook studiemomenten geweest. Wij gaan door
op de ingeslagen weg.
Spelling
Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode Staal- spelling in groep 4
t/m 6 en Staal- taal in groep 4 t/m 8. De resultaten zijn uitstekend en daar zijn we heel blij
mee. Het afgelopen schooljaar hebben alle groepen de minimumscore aan het einde van
het schooljaar behaald. De kinderen die niveau A, B, of C niet hebben behaald, krijgen extra
ondersteuning of werken op hun eigen niveau. De extra hulp wordt in een groepsplan
beschreven. Komende jaar zal ook groep 7 met Staal- spelling gaan werken. Ook zullen de
groepen 3 het tweede halfjaar met Staal gaan werken.

CBS De Acker
2017-2018

Rekenen
Het afgelopen schooljaar hebben bijna alle groepen de minimumscore aan het einde van
het schooljaar behaald. Er zal dit jaar extra hard gewerkt worden om de doelen dit jaar te
bereiken. De kinderen die niveau A, B, of C niet hebben behaald, krijgen extra ondersteuning
of werken op hun eigen niveau. De extra hulp wordt in een groepsplan beschreven.
Dit schooljaar zal er binnen de school ook extra aandacht uitgaan naar het vroegtijdig
signaleren van rekenproblemen.
Groep 1/2
In de kleutergroepen nemen we de toetsen Cito Taal voor kleuters en Cito Rekenen voor
kleuters af. De scores zijn prima. Ook hier streven we naar 80 % A, B en C scores. Deze zijn
behaald. Daarnaast worden alle kleuters in hun ontwikkeling gevolgd .Afgelopen jaar
hebben de leerkrachten ondersteuning gekregen bij het invoeren van de
observatiemethode leerlijnen Jonge kind van ParnasSys. Komend jaar zullen zij op meerdere
ontwikkelingsgebieden de leerlingen observeren. De leerkrachten voeren dagelijks
observaties uit om direct in te kunnen spelen op evt. ontwikkelingsachterstand-of voorsprong
en hun onderwijsaanbod daarop af te stemmen.

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs
Elk schooljaar wordt in groep 8 de CITO-eindtoets afgenomen. Dit jaar heeft CBS De Acker
een gemiddelde citoscore behaald van 541,3. Daar zijn wij heel trots op. Natuurlijk zegt dit
cijfer niet alles. Veel belangrijker is het dat kinderen een fijne en gelukkige schooltijd hebben
waar ze hun talenten kunnen benutten en goed kunnen presteren, zodat ze uiteindelijk op
een bij hun passende school in het voortgezet onderwijs terecht komen.
Hieronder staat procentueel aangegeven naar welke vormen van voortgezet onderwijs de
leerlingen van groep 8 de afgelopen 2 jaar zijn verwezen.
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Ouderraad
Voor zowel de locatie Groeneweg als Stampioendreef is een ouderraad actief. Deze beide
ouderraden werken samen.
Wat doet de ouderraad?
De ouderraad voert diverse taken voor de school uit zoals:
-

Het innen van de ouderbijdrage en bijdrage voor het schoolreisje en het medeorganiseren van het schoolreisje.
- Het organiseren van diverse activiteiten door het jaar heen zoals het Sinterklaas- en
kerstfeest,
- Het organiseren van luizencontrole(s), koffieschenken op ouderavonden, de
schoolfotograaf-coördinatie, het ophalen van oud papier, enz.
De ouderraad doet daarbij ook een beroep op de klassenouders. Zij vragen ouders om te
helpen.

Ouderbijdrage
Ieder schooljaar wordt de ouders/verzorgers schriftelijk gevraagd een financiële bijdrage te
leveren . Deze is bedoeld voor de kosten die de verschillende schoolactiviteiten met zich
meebrengen. Denk hierbij aan de kosten voor het Sinterklaas- en Kerstfeest, paaslunch,
sportdag etc. De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt Є 30,00 per leerling. De geïnde
ouderbijdrage wordt door de ouderraad beheerd. De penningmeester is José Freriks
Bij aanvang van het schooljaar 2017-2018 bestaat de ouderraad uit de volgende leden:
Stampioendreef
Nathalie Vendeloo
Clementine van Munster
Jeroen Volmer
Fleur Snethlage
Astrid Nielsen
Mandy Haagsman

Groeneweg
Angela Zellenrath
Mascha Breugem
Caroline Schippers
Nelleke Stolk
Liesbeth ten Brink
Annemieke Altewischer

We zijn nog steeds hard op zoek naar nieuwe OR-leden. Komt u gerust een keer langs!
Wij kijken er naar uit om komend schooljaar uw kind opnieuw leuke activiteiten aan te
bieden!
Met vriendelijke groet,
Ouderraad CBS De Acker
NL24 RABO 0167 8545 34

Medezeggenschapsraad
Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze wettelijk verplichte raad is
ingesteld om het meedenken van ouders en personeel over het bestuurs- en schoolbeleid
gestalte te geven. De medezeggenschapsraad heeft advies- en/of instemmingsrecht bij een
aantal nauwkeurig omschreven punten.
De medezeggenschapsraad bestaat uit: Marijke Halma, Yvonne Erken en Henriëtte Richardus
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(namens het personeel) en Marije van de Berg, Patricia van den Bogerd en Menko Nieland
(namens de ouders)
De directeur van de school heeft een adviserende stem in de medezeggenschapsraad.
Het postadres van de raad is: Postbus 117, 2660 AC Bergschenhoek. Tevens heeft de
medezeggenschapsraad een mailadres: mr@cbsdeacker.nl
Een van de leden vertegenwoordigt onze MR in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad van de acht Protestants Christelijke scholen van onze stichting. De
GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken, zoals het goedkeuren van een
formatieplan, zorgplan. De jaarvergadering van de medezeggenschapsraad wordt tegelijk
met die van de ouderraad gehouden.
Op de website van onze school zijn de notulen van de MR te lezen.
Daarnaast is er een PGMR waar de belangen van het personeel en de zaken daaromtrent
worden besproken. Hier zit een van de personeelsleden in.

Jaarplanning schooljaar 2017-2018 CBS De Acker
Week
van
18 aug.
21-25
aug.
28 aug1 sept.

Maandag

Dinsdag

Introductiedag
Startdienst

Introductiedag
Vesper Berkel

4 -8
sept.
11 – 15
sept.
18 – 22
sept.
25 - 29
sept.
2–6
okt.
9 – 13
okt.
16 – 20
okt.
23 – 27
okt.
30 okt.
– 3 nov.

Oudervertelgesprekken

Woensdag

Infoavond
Stampioendreef

Infoavond
Groeneweg

Oudervertelgesprekken
Prinsjesdagviering
Schoolreis

Oudervertelgesprekken

studiedag
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Vrijdag

Oudervertelgesprekken

Oudervertelgesprekken
Opening KBW

Inloopmiddag
Stampioendreef

Ouderavond
Social media Youz
B.B.
herfstvakantie

Donderdag

Dag van de
leerkracht
Inloopmiddag
Groeneweg
Leerlingenraad 1

herfstvakantie

herfstvakantie

herfstvakantie

Continurooster
KBW OB/BB
herfstvakantie

6 – 10
nov.
13 – 17
nov.
20 – 24
nov.
27 nov.
– 1 dec.
4–8
dec.
11 – 15
dec.
18 – 22
dec

Voorlichtingsavond ouders gr.2

25 - 29
dec.
1–5
jan.
8 – 12
jan.
15 – 19
jan.
22 – 26
jan.

kerstvakantie

kerstvakantie

kerstvakantie

kerstvakantie

29 jan –
2 feb.
5–9
feb
12 – 16
feb.
19 – 23
feb.
26 feb.–
2 maart
5–9
maart
12 – 16
maart
19 – 23
maart

Techniekmiddag
gr.5 t/m 8
Themaochtend
OB
Rapport 1

10 minuten
gesprekken 1t/m8
Sinterklaas
Continurooster

10 minuten
gesprekken 1t/m8
10 minuten
gesprekken gr. 8
Leerlingenraad 2

Kerstviering

9.30 uur starten
12.00 uur vrij

kerstvakantie

kerstvakantie

kerstvakantie

kerstvakantie

kerstvakantie

kerstvakantie

Inloopmiddag
Stampioendreef

Techniekmiddag
gr. 5 t/m 8

Schoonmaak/klus
week
Inloopmiddag
Groeneweg

Opening project

voorjaarsvakantie

voorjaarsvakantie

voorjaarsvakantie

Leerlingenraad 3

Studiemiddag

projectavond

continurooster

voorjaarsvakantie

voorjaarsvakantie

10 minuten
gesprekken 1t/m7

Themaochtend
OB

Paasviering met
lunch
continurooster
Leerlingenraad 4

Goede Vrijdag

Open dag
Rapport 2

26 - 30
maart

10 minuten
gesprekken 1t/m7

2–6
april

Tweede Paasdag
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Playbackshow 3/4

9 – 13
april
16 – 20
april
23 – 27
april
30 april
– 4 mei
7 – 11
mei
14 – 18
mei

Techniekmiddag
gr. 5 t/m 8
Inloopmiddag St

Cito gr.8

Cito gr. 8

Inloopmiddag Gr
Cito gr. 8

Koningsdag/sport
dag
continurooster
meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

Continurooster
Uitwijk sportdag
meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

meivakantie

Kamp gr. 8

Personeelsuitje
spectrum
continurooster
tot 13.30 uur
Kamp gr. 8

21 – 25
mei
28 mei
– 1 juni

Tweede
Pinksterdag

4–8
juni
11 – 15
juni
18 – 22
juni
25 - 29
juni
2–6
juli

Inloopmiddag Gr

9 -13
juli

Schoonmaak/klus
week

Kamp gr. 8

Kamp gr. 8

meivakantie

Themaochtend
OB
Acker got talent
BB
Inloopmiddag St
studiedag

Musical gr. 8a

Rapport 3
Musical gr. 8b

Locatie Stampioendreef:

Stampioendreef 5,
2661 SR Bergschenhoek.
Telefoon: 010-5211555

locatie Groeneweg:

Groeneweg 127,
2661 KV Bergschenhoek
Telefoon: 010-5210628

Postadres:

Postbus 117,
2660 AC Bergschenhoek.
info@cbsdeacker.nl
www.cbsdeacker.nl
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10 minuten
gesprekken 1t/m7

Juffen/meesters/
feest
Jaarsluiting
12.00 uur vrij

Schoolgegevens CBS De Acker

E-mail:
Internet:

Techniekmiddag
gr.5 t/m 8

