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INLEIDING 

DitisdeschoolgidsvanBasisschoolDeHoogakkervoorhetschooljaar2021-2022. 
Deschoolgidsbevatvoorualsoudersdeinformatievoorditschooljaar. 
Deschoolgids2021-2022ismetinstemmingvandemedezeggenschapsraadvanDeHoogakkervastgesteld. 

Inhetlogovanonzeschooliseenaantalboodschappenweergegeven: 

1.Hetrondekaraktervanhetlogoalsgeheelsymboliseertdegeborgenheidendeveiligheid 
vandeschool. 
2.Hetgestileerdefiguurtjeverwijstnaarhetkind,datcentraalstaatbinnendeschool. 
3.Hetkindheftdehandenhoog.DitverwijstnaarHóógakkerenheefteenbewegingvan 
“hoera”. 
4.Destrepenopdekledingzijnalsdeploegvorenindeakkerensymboliserende 
6kenmerkenvanadaptiefonderwijs:
relatie 

competentie 

autonomie

nieuwsgierigheid 

overgave 

bewustzijn

Zowillenwijschoolzijn. 

Onze school hoort, samen met13anderescholen,bijFiliosScholengroep.Watvoorallescholengeldt,staat
danookmetdezelfdeteksteninalleschoolgidsen. 

De combinatie schoolgids en jaaroverzicht geeft voor dit schooljaar de volledige informatie. Daarnaast
verschijntelkelaatstewoensdagvandemaanddedigitale“Hoogactualiteiten”. 

Op de website www.bsdehoogakker.nl vindt u informatie over onze school waaronder diverse plannen en
protocollen. 

Heeft uvragen,opmerkingenofsuggestiesterverbeteringvandezeschoolgids,dankuntucontactopnemen
metdedirecteur. 
Wehopendatuwkindeenhelefijnetijdbijonsopschoolzalhebben! 


Medenamenshetteam, 
LoesvandenBerg 
Directeur 
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*Daarwaarindeschoolgids,inrelatietotdeleerkracht,wordtgesprokenvan“zij”of“haar”,wordtnaarzowel
demannelijkealsdevrouwelijkeleerkrachtverwezen 

HOOFDSTUK1:DESCHOOLINVOGELVLUCHT 


1.1

Onzekatholiekeidentiteit 

DeHoogakkeriseenkatholiekeschool.Vooronsbetekentditdatdeschoolmetrespectopenstaatvoorenmet
respect omgaat met leerlingen met allerlei verschillende achtergronden; dus ook voor kinderen met een
beperkingofhandicap. 
Integratietussendeverschillendekinderenvindenweopschooljuistbelangrijk,omdatweopdezewijzeonze
kinderenleren,respectvoorelkaarteontwikkelen. 
Indedagelijksepraktijkisdatterugtevindeninmomentenvandialoogenaandachtvoorelkaar.Eriseengoed
contactmetdeparochievanNulandinhetoverlegschoolenkerk(hetSCHOK-overleg). 
Inhetdagelijkshandelenvanleerkrachtenenleerlingeniswederzijdsrespecthetuitgangspunt. 


1.2

Situeringvandeschool 

BasisschoolDeHoogakkerligtalsenigeschoolindekernvanNuland(gemeente‘s-Hertogenbosch).Nulandis
eendorpmetruim5000inwonersenligtalseengroenebuffertussendemeerverstedelijktegebiedenOssen
’s-Hertogenbosch.HetgroenegebiediskenmerkendvoorNuland.Rustenruimtezijndejuistewoordenomhet
dorpmeetebeschrijven.Nulandkenteenrijkverenigingsleveneneenhechtegemeenschap. 
Het schoolgebouw staat iets buiten het centrum van Nulandineenrustigestraatmetalleenwoonhuizen:de
Schoolstraat. 
Hetschoolgebouwdateertvaneind60-erjarenenindegroeiperiodezijnersteedsgedeeltenbijgebouwd.Na
eeningrijpenderenovatieengedeeltelijkenieuwbouwin2009,ishetgebouwvolledigaangepastaandeeisen
vandetijd. 


1.3

Schoolgrootte 

Per teldatum van 1-10-2020 hadden we 383 leerlingen in huis. In schooljaar 2021-2022 werken we met 16
groepen.Deonderstaandeprognoseszijnsamengesteldopbasisvanwerkelijkeuitstroomenwerkelijkaantal
geboortesindekernNuland. 

Leerlingenaantallenperschooljaar: 

2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 
384 
383
370


1.4

Dedirectie 

De Hoogakker heeft een integraal schooldirecteur. Daarnaast maken de bouwcoördinatoronderbouw,Betsie
Toonenendebouwcoördinatorbovenbouw,AnnevanGriensvendeeluitvanhetmanagementteam. 

Naamdirecteur: LoesvandenBerg.b
 sdehoogakker@filiosscholengroep.nl 
Aanwezig op: maandag tot en met donderdag. Te bereiken op 073-5322358. Op overigemomentenisLoes
voordringendezakenbereikbaarop06-38113800. 

Bij afwezigheid van de directeur is Betsie Toonen of Anne van Griensven de aanspreekpersoon. Zij zijn
bereikbaarviahettelefoonnummervandeschool:073-5322358. 


1.5

Contact 

Hetpostadresvandeschoolis:

BasisschoolDeHoogakker 
Schoolstraat25 
5391AXNuland. 
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Hettelefoonnummeris:

Hetemailadresis:

Dewebsiteis


1.6

073-5322358 
bsdehoogakker@filiosscholengroep.nl 
www.bsdehoogakker.nl 

RaadvanToezichtenCollegevanBestuur 

De Hoogakker maakt deel uit van Filios Scholengroep. Onder deze stichting vallen 14 scholen, circa 3300
leerlingen en ruim 300 medewerkers. De scholen waarborgen een passende onderwijsvoorziening in de
dorpen Heesch, Vinkel, Nuland, Geffen, Lith, Lithoijen, Oijen en Maren-Kessel enindestadOss:Zoveelals
mogelijkthuisnabijonderwijsvoorelkkind,ingoedeverbindingmetkindzorgenvoortgezetonderwijs. 

Het(post)adresvanFiliosScholengroepis: 
WethoudervanEschstraat175
5342AVOss 
tel:0412-492000 
fax:0412-492021 
e-mail:b
 estuur@filiosscholengroep.nl 
internet:w
 ww.filiosscholengroep.nl  


DeRaadvanToezichtvanFiliosScholengroepbestaatuitminimaalvijfenmaximaalzevengekozenpersonen
uit de regio. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudenderol.Debestuurlijketakenwordenuitgevoerd
dooreenCollegevanBestuur.HetCollegevanBestuuriseindverantwoordelijkvoorhetbeleidvandestichting,
legtverantwoordingafaandeRaadvanToezichtenwordtondersteunddooreenkleinestafvanmedewerkers.
HetstafbureauisgevestigdinGeffen.Dekwaliteitvanhetonderwijsendezorgvooruwkindzijneentaakvoor
de directie van onze school. De directie van de school is danookheteersteaanspreekpuntvooroudersen
tevensookcontactpersoonnaarmedezeggenschapsraadenouderraad. 
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HOOFDSTUK2:WAARDEHOOGAKKERVOORSTAAT! 

Deoriëntatieopwaardenennormenheeftgeleidtotdevolgendetekstenovermissie,visie,identiteit,waarden
enschoolklimaat. 


2.1

Missie 

Onze missie is het kind laten opgroeien in eigenheid, in relatie met anderen, b
 innen de school e
 n de
samenleving als leer- en leefomgeving, waarbij hij zich betrokken voelt en waarvoor hij m
 ede
verantwoordelijkheiddraagt. 


2.2

Visie 

Samenwerking,betrokkenheidenkortelijnenzijnkenmerkendvooronzeschool. 
Een positief leerklimaat en respect zijn kernwaarden van onze school. Kinderen leren van enmetelkaaren
iedereenisevenbelangrijk. 

Naast ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied, is er veel ruimte voor talentontwikkeling.
Leerkrachten coachen kinderen omhuntalententeontwikkelenenlerenkinderenzichzelfverantwoordelijkte
voelen voor hun eigen ontwikkeling. Om zicht te houden op de ontwikkeling van de kinderen en de
onderwijskwaliteit te houden van ons onderwijs leren leerkrachten vanenmetelkaar,doorgebruiktemaken
vaniedersspecialisatie,passie,kennisenexpertise. 

De Hoogakker besteedt veel aandacht aan sport en actief bewegen, zowel tijdens als na schooltijd. Ook
hechten wewaardeaantraditiesenaansamenvieren,wantdatverbindt. Wezienhierbijkansenomouders
meertebetrekkenbijhetonderwijs.Zogroeienwesamennaaréénteam;kind,ouders,school. 


2.3

Identiteit 

Wijzijneenschooldieconditiescreëertomdevisiewaartemaken.Wezijnhierinkenbaardoor: 

- kindgerichtheid: aansluiten bij de eigenheid van het kind en zijn talenten, rekening houdend met en 
afstemmendopzijnmogelijkhedenenbeperkingen; 
-samenleven:deschoolalsgemeenschapmetzorgentoewijdingvoorelkaar; 
-hetaanbiedenvanrijkeleerervaringen:inbeleving,kennisenkunde;
-authentiektezijn:zowellerarenalskinderenmogenlatenzienwiezezijn; 
-ruimtebiedendengrenzenstellendtezijn. 


2.4

Waarden 

Inonderstaandewaardenonderkennenwij,watwijvanfundamenteelbelangvinden(onzevisie)enmakenwe
zichtbaar,wiewezijn(onzeidentiteit) 
Het zijn waarden diewijuitdragenendieweverwachtenvaniedereendiedeeluitmaaktvanonzeschoolals
leergemeenschap:team,kinderenenouders.

Dekernwaardenvooronszijn: Respect 
Eigenheid 
Verbondenheid 
Geloofindetoekomst 


2.5

Werkwijze 

Als team van De Hoogakker kiezen wij voor gestructureerd onderwijs in de basisvaardigheden lezen, taal,
rekenen en wereldoriëntatie. Om dit te kunnen garanderen hanteren wij eenleerstofjaarklassensysteemmet
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zelfstandig werken aan gedifferentieerde weektakenmetverschillendeleerroutesomtegemoettekomenaan
verschillentussendekinderen. 

Daarnaast zijn we bezig om met activiteiten vanuit betekenisvol leren (keuzeactiviteiten, thema-activiteiten,
onderzoekend en ontdekkend leren) zichtbaar te maken dat we hechten aan het uitdagen van de eigen
ontwikkelkrachtvandekinderen,hetbevorderenvanhuncreativiteitendesociaal-emotioneleontwikkeling. 

Wij zorgen voor een doorgaandelijninaanpakenwerkwijzedoorregelmatigoverlegtussendeleerkrachten.
Van die leerkrachten verwachten wij naast goed vakmanschap o.a. ook visie, enthousiasme en geloofinde
ontwikkelkracht van het kind zelf. In toenemende mate worden kinderen daarom ook medeverantwoordelijk
gemaaktvoorhuneigenontwikkeling. 
De kinderen leren samenwerken (o.a. door coöperatieve werkvormen) en krijgen vertrouwen in hun
mogelijkheden, doordat ze werk maken dat aansluit bij hun competenties. Zij ontwikkelen zich hierdoor tot
zelfstandigeenevenwichtigepersonen. 
Door de kinderen met een stimulerendeenuitdagendeschoolomgevingtemotiveren,hopenwijdatzijgraag
naarschoolkomen. 
Jezelf welbevinden staathooginonsvaandel.Ditgeldtvoorleerlingen,teamledenenóókvoordeoudersen
alleanderebetrokkenen. 


2.6

Grondenvoorvrijstellingvanonderwijsenvervangendeonderwijsactiviteiten 

De leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten zoals die worden
omschrevenindeschoolgidseninhetschoolplanvanonzeschool.Opverzoekvandeouderskandeschool,
in overleg met het bevoegd gezag, een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde
onderwijsactiviteiten.Hierbijkangedachtwordenaanvrijstellingvandeelnameaangymnastieknaaraanleiding
van een rapport van eenmedicusofvrijstellingvandeelnameaangodsdienstlessenopgrondvanprincipiële
bezwaren. In overleg met de ouders, de leerkracht en het bevoegd gezag wordt bepaald welke passende
onderwijsactiviteitendaarvoorindeplaatskomen. 
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HOOFDSTUK3:DEORGANISATIEVANHETONDERWIJS 


3.1

Organisatievandegroepen 

DeHoogakkerkentheterogenekleutergroepen.Datbetekent,datdekinderenvan4-5-6jaarbijelkaarzittenin
eengroep1-2.Dezegroepenzijnheterogeenomdetaalvaardigheidendesocialeontwikkelingtebevorderen.
Inhetschooljaar2021-2022hebbenwe4kleutergroepen(1-2A,1-2B,1-2Cen1-2D). 
Vanafgroep3hanteertDeHoogakkerhetleerstofjaarklassensysteem.Datbetekent,datkinderenvandezelfde
leeftijdsgroepbijelkaarzitten.Deparallelgroepenwerkenintensiefsamen. 


3.2

Degroepsbezettingin2021-2022 
Groep 
1-2A 
1-2B 
1-2C 
1-2D 
3A 
3B 
4A 
4B 
5A 
5B 
6A 
6B 
7A 
7B 
8A 
8B 

Leerkracht 
MoniqueU.enGerma 
CindyenMiranda  
EdithenMarloes 
HansienDaniëlle 
Rowbin 
EllenenTrudy 
BetsieenAstrid 
IrisenMardien 
AnneenMarinke 
ManjaenMoniqueR. 
Esther 
RachelenRob 
JetenDieke 
FrancisenCynthia 
Neeltje 
Maaike 

Werkdagen 
ma-di-wo/ do-vr 
ma-di-(wo)/(wo)-do-vr 
ma/di-wo-do-vr 
ma-di-(wo)/(wo)-do-vr 
mat/mvr 
ma-di-(do)-vr/wo-(do) 
ma-di-wo-vr/do 
ma-di-(wo)/(wo)-do-vr 
ma-di/wo-do-vr 
ma-di-do-vr/wo 
mat/mvr 
ma-di/wo-do-vr 
ma-di-(wo)/(wo)-do-vr 
ma-di-(wo)/(wo)-do-vr 
mat/mvr 
mat/mvr 



3.3

Overigebezetting 
TAKEN 
Directeur 
InternBegeleideronderbouw 
InternBegeleiderbovenbouw 
Bouwcoördinatorgr.1-2-3-4 
Bouwcoördinatorgr.5-6-7-8 
Basisschoolcoach 

NAAM 
Loes 
Astrid 
Susan 
Betsie 
Anne 
MoniqueR. 

OP 
ma-di-wo-do 
(ma)-di-wo 
di-wo-do 
do 
do 
ma-di 

Innovatiespecialist/ICT 

Rob 

(ma)/(di) 

Combinatiefunctionaris(sport) 
Conciërge 
Vakdocentmuziek 
Vakdocentdans/drama 
Onderwijsassistenten 

Sam 
Adrie 
Bart 
Fleur 
Jentje 
Nicky 
Anja 
Elly,Helma,
Leny 


ma-wo-do 
mat/mvrijochtend 
wo-do(dinaKerst) 
wo-vr 
ma-di-do-vr 
mat/mvrij 
di-wo-do 
mat/mvrij 

Administratiefmedewerkster 
Interieurverzorging 
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3.4

DeplattegrondvanDeHoogakker 







3.5

Deles-envakgebieden 

Voorhetmakenvanhunroostergaandeleerkrachtenuitvanonderstaanderichtlijnen: 

Rekenen:
1uurperdag 
Taal(inclusiefspellingofwoordenschat):
1uurperdag 
Lezen(inclusiefschrijven):
1uurperdag 
Wereldoriëntatie(inclusiefCatechese, 
Geestelijkestromingen,Maatschappelijkverhoudingen, 
gezondgedragenBurgerschapszin):
1uurperdag 
Creatievevakken(inclusiefbewegingsonderwijs):
45minperdag 



3.6

Deaccentenindeverschillendegroepen 

De komende schooljaren zullen in het teken staan van de volgende drie pijlers; eigenaarschap, 21 eeuwse
vaardigheden en ouderbetrokkenheid. We willen het eigenaarschap van de kinderen vergroten. We houden
rekeningmetdeverschillenininstructiebehoeftedieertussenkinderenbestaandooronsbasisaanbodenonze
organisatievormen daarop af te stemmen. Binnen de doorgaande lijnen liggen in de verschillende groepen
andere accenten.Daarnaastwillenweonsschoolbreedrichtenophetonderzoekendleren,hetvergrotenvan
executievefuncties,hetinzettenvanICT-vaardighedenenbewegendleren. 
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3.6.1 Deonderbouw(groepen1-2) 
Hetstimulerenvandetaalontwikkelingstaatalenigejarencentraalindekleuterbouw. 
Het werken met Kleuterplein(eenmethodevoortaal,rekenenensociaal-emotioneleontwikkeling)maakteen
gestructureerdaanbodmogelijkbinnendethematischeaanpakvanhetkleuteronderwijs. 
Doorgebruiktemakenvan“KIJK”(eenobservatie-enregistratiesysteem)zienwehoedeontwikkelingvande
kleuter verloopt en achterhalen we wat de verschillende kinderen nodig hebben. Daar spelen we qua
aanbod/verwerkingopin. 
Tijdens inloop en keuzebord werken de leerkrachten planmatig met (groepjes) kinderen aan hun specifieke
behoeftes.Omdittekunnendoen,zijndekinderengeoefendin“zelfstandigwerken”. 

3.6.2 Deonderbouw(groep3) 
Hetaccentingroep3ligtophetaanvankelijkleesproces.Metdemethode“VeiligLerenLezen”énhethanteren
van het dyslexieprotocol behalen we goede resultaten. Veilig Leren Lezen biedt voldoende
differentiatiemogelijkheden om qua aanbod en organisatie planmatig recht te doen aan de verschillende
behoeftesvandekinderen.WewerkenmetVeiligLerenLezenKim-versie. 
De kinderen in de groepen 3 krijgen instructie in kleine groepjes op verschillende niveau’s. Deze
gedifferentieerdeinstructiekenmerktgroep3. 

3.6.3 Deonderbouw(groepen4)énbovenbouw(groepen5-6-7-8) 
Kenmerkendvoordegroepen4t/m8ishetwerkenmetgedifferentieerdeinstructie.Deinstructievoorspelling,
lezenenrekenenwordtin3niveaus(veiligeweg,hoofdweg,ontdekpad)gegeven,aangepastaanengekeken
naar de behoefte van de kinderen. Ieder niveau heeftzijneigenwerkaangepastopeigenniveau.Vanafde
groepen6wordterookhuiswerkmeegegeven.Ditkanvariërenvanmaakwerktotleerwerk.Ookhierbijwordt
gekekennaardebehoeftevaneengroepofperindividueelkind. 
Devolgendemethodeswordengebruiktindegroepen4t/m8:Pluspunt(rekenen),SpellinginBeeld(spelling),
TaalinBeeld(taal),Nieuwsbegrip(gr7/8)/leeslink(gr.5/6)(begrijpendlezen),Karakter(technischlezen),Blits
(studievaardighedengroep6-7-8), Blink(Wereldoriëntatie),TakeitEasy(Engelsgroep7-8).  


3.7

Hetvervangingsprotocol 

FiliosScholengroepisaangeslotenbijeenregionalevervangingspool,CPVIngenium. 
In principe moeten de vervangingen van daaruit goed worden georganiseerd. Het komt echter steedsvaker
voordatergeenvervangerbeschikbaaris. 
Binnen Filios Scholengroep is er in samenspraak met de directeuren een protocol opgesteld, waarin
opgenomenstaatwattedoenalsergeenvervanginggevondenkanwordenbijkortdurend(ziekte)verlof. 

Uitgangspuntisdatgekwalificeerdpersoneelingezetwordtomhetdagelijkselesprogrammametdeleerlingen
te doorlopen. Indien er op een bepaald moment toch geen invallers voorhanden zijn voor het invullen van
kortdurend(ziekte)verlof,dankunnenonderstaandestappengenomenworden: 

- Duo-collegawordtbenaderd. 
- Overigeparttimerswordengevraagd. 
- Inzettenvanonderwijs-/klassenassistentenondersupervisievaneenleerkrachtofdirecteur. 
- Inzettenvanambulanteleerkrachten(m.u.v.IB-er). 
- Inzettenvan(LIO-)stagiairesondersupervisievaneenleerkrachtofdirecteur. 
- Opdelenvandegroep(gebeurtnietindecoronatijd). 
- Laatstenoodgreep:kinderenwordenthuisgehouden. 

3.8

Informatieplichtaanouders 

Beideoudershebbenrechtopinformatieoverhunkind(eren).Deschoolzaldezeinformatieopverzoekaande
oudersgeven,ookalszijgescheidenzijnenookalseenouderniethetouderlijkgezagheeftoverhetkind.Een
ouderzonderouderlijkgezagheeftrechtopinformatieoverdeontwikkelingvanhetkind(maarmoetdaarwel
zelfomvragen!). 
OpdescholenvanFiliosScholengroephanterenwedeafspraakomdeouder/verzorgerbijwiehetkindophet
huisadres is ingeschreven “actief” te informeren, en de eventuele andere ouder “passief” te informeren. We
hebbenhethieroverdeinformatie,brieven,rapportene.d.Hetisdebedoelingdatdeouderdiedeinformatie
ontvangtdeandereouderopdehoogtebrengtvandeinformatie.Wanneerdeouderbijwiehetkind‘woont’dit
niet doet, dan kan deandereouderzelfaandeschoolvragenomrechtstreeksgeïnformeerdteworden.Ook
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kan deze ouder vragen om een apart (rapport)gesprek. Voor dit gesprekzaldeouderdanzelfeenafspraak
moetenmakenmetdeleerkracht. 
We gaan er vanuit datdeouder(s)deschooltijdigenzovolledigmogelijkopdehoogtebrengt/brengenover
relevante informatie betreffende het kind dat op school zit, zoals bijvoorbeeld het ouderschapsplan en
omgangsafsprakendievanbelangkunnenzijnvoordeschool. 


3.9

BuitenschoolseOpvang(BSO) 

Alsschoolverzorgenwijdebuitenschoolseopvangnietzelf.InNulandwordtdeBSOverzorgddoordelokale
kindorganisaties.VoorvrijwelalleleerlingendiegebruikmakenvandeBSOverzorgtJoepieKinderopvangde
opvang. Joepie zorgt zowel voor als na schooltijd flexibeleopvangvoorkinderentussen4-13jaar.Tevensis
opvanginvakantiesmogelijk. 
VoorschoolseennaschoolseopvangvaltonderdeWetKinderopvang.Ditbetekentdatuvoordekostenvande
opvangbijdeBelastingdienstKinderopvangtoeslagkuntaanvragen. 

Voormeerinformatie:KinderopvangJoepie,073-5320256,info@joepie-kinderdagverblijf.nl 


3.10 Bevorderenvandeburgerschapszin 
Onderhetbevorderenvandeburgerschapszinverstaanwijhetontwikkelenvansociaalcompetentgedraginde
samenleving,zoalstolerantie,solidariteitenvrijheidvanmeningsuiting. 
DitkrijgtschoolbreedaandachttijdensonderanderedelessenvanKiVaenwereldoriëntatie,waarbijdefocus
dekomendejarenligtophetgebiedvanonderzoekendlerenincombinatiemetde21eeuwsevaardigheden. 


3.11 HetBrabantsVerkeersveiligheidsLabel 
DeHoogakkerspeeltop‘SEEF’enisinhetbezitvanhet BrabantsVerkeersveiligheidsLabel(BVL). 
Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen
betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten
daaromlerenveiligaanhetverkeerdeeltenemen.Omverkeerseducatieopscholentestimulereneneenhoge
kwaliteittewaarborgen,isereenkeurmerkinhetlevengeroepen.HetLabelmethetbeeldmerkSeefdeZebra
toontaandatonzeschoolzichinzetvoorverkeerseducatieenverkeersveiligheidronddeschool.Ditdoenwij
onderanderedoormiddelvanprojectenvanuitVeiligVerkeerNederland. 

Kijkvoormeerinformatieopwww.bvlbrabant.nl. 
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HOOFDSTUK4:DEZORGVOORKINDEREN 


4.1

Aanmeldingeninschrijving 

Indienuvooruwkindinteresseheeftinonzeschoolmaaktueenafspraakmetdedirecteurvandeschool.Dit
kantelefonischofviademail.Opdewebsitevandeschoolvindtuhetaanmeldformulier.Ditkuntualingevuld
meebrengen naarhetgesprek.Indienuwkindvaneenandereschoolkomt,danvragenwijuzoveelmogelijk
informatiemeetebrengen.Wijzullenaltijdcontactopnemenmetdeschoolwaaruwkindvoorheenonderwijs
heeftgevolgd,zodatdeoverdrachtoptimaalgebeurt. 

Tijdensuwaanmeldingheeftueengesprekmetdedirecteur,deinternbegeleiderofbouwcoördinator.Ukrijgt
de nodige informatie en er wordt gevraagd naar eventuele bijzonderheden van uw kind waar wij als school
rekeningmeedienentehouden.Uwordtdanookgevraagdde"lijstaanvullendegegevens"overuwkindinte
vullen.Nainleverenvandezelijst,ontvangtueenbewijsvaninschrijvingenvanafdatmomentgaatdeschool
kijkenofuwkindookdaadwerkelijkgeplaatstkanworden.  

Aan het begin van ieder kalenderjaar nodigen wij via De Hoogactualiteiten, De Klepel en de voorschoolse
opvangJoepie,oudersuitomhunkinddievierjaargaatworden,aantemeldenvoorhetvolgendeschooljaar.
Aanmelding van instromers (jonger dan 4 jaar) vindt plaats in januari of februari van ieder schooljaar. De
aanmeldformulierenliggenbijdevoorschoolseopvangJoepieenopschool.Tevensishetaanmeldformulierop
de site vandeschooltevinden.Hetformulierkanookmeegenomen/ingevuldwordenopdeinformatieavond,
dieinjanuari/februarivoordeoudersvandenieuwekleutersgeorganiseerdwordtdoordebouwcoördinatorvan
deonderbouwendedirecteur. 

Omdat het nog even duurt voordat uw kind daadwerkelijk naar school komt, ontvangt u het bewijs van
inschrijvinguiterlijk2maandenvooruwkind4jaarwordt. 
BovenstaandeligtvastinhetKaderstoelatingsbeleidvanFilios.Kijkh
 iervoorallebeleidsstukkenvanFilios. 

4.1.1 Toelatingsbeleid4-jarigenopDeHoogakker 
Binnen de wettelijke regeling met betrekking tot toelating 4-jarigen hanteert onze school de onderstaande
afspraken:

1. Eenkindkanpasalsleerlingvanonzeschoolwordeningeschrevenalshetdeleeftijdvan3jaaren8
maandenheeftbereikt.Hetdoorschoolontvangenvandeingevuldelijst“aanvullendegegevens”isde
definitieveinschrijvingvaneenkind.Mochthetonderwijsnietpassendzijnvooruwkinddanneemtde
directeur telefonisch contact op met ouders om een afspraak te plannen waarin wordt toegelicht
waaromhetkindnietgeplaatstkanwordenenwatdevervolgstappenzijn.Samenmetouderszoektde
schooleenpassendeplek. 

2. In een schooljaar wordt het laatste instroommoment voor toelating van 4-jarigen vastgesteld op 8
wekenv oorheteindevaneenschooljaar. 
Alsouders/verzorgersbijdeaanmeldingvaneenvierjarigeleerlingeenberoepdoenophunwettelijke
rechten,dangaandezerechtenaltijdvóórophetvastgesteldetoelatingsbeleidvandeschool. 

3. Oponzeschoolstromendekindereninopdeeerstemaandagnadatze4jaarzijngeworden. 

4. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereikenvandeleeftijdvan4jaar
draaitbijonsopschoolhetkind2dagenmee(gewenningsdagen).Dezekinderenzijngeenleerlingen
indezinvandewet. 

5. Wijstimulerenomvanbeginafaankinderengeregeldnaarschooltelatengaan.Zomaaktiederkind
dedoorgaandelijnvanhetprogrammamee. 
Natuurlijkzijnwijflexibelwanneereen4-jarigedeeerstemaandenmoeiseneenmiddagjethuisblijft. 
Ditgebeurtinoverlegmetdeleerkracht. 

6. Wijstellenalsvoorwaardetottoelating,datuwkindzindelijkis. 
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4.1.2 Toelatingsbeleidzij-instromersopDeHoogakker 
Onder zij-instromers verstaan wij kinderen die ouder zijn dan4jaarendievaneenandereschoolafkomstig
zijn. 
In principe neemt De Hoogakker alleen kinderen aan die in Nuland komen wonen. Vooraf vindt weloverleg
plaats metdeaanleverendeschoolomdeinstromendeleerlinggoedtekunnenplaatsenenvanbeginafaan
de juiste begeleiding te kunnen geven. Als uit de informatie van de aanleverende school blijkt dat de
betreffende leerling volgens hen niet in het regulierebasisonderwijsthuishoort,danzullenwijdeleerlingniet
aannemen. 
Niet-Nederlands sprekendekinderenstartenoverhetalgemeenindenieuwkomersgroepinDenBosch.Ditis
vanaf groep 3 voor een periode van één jaar, waarna ze op De Hoogakker instromen. We kunnendeNT-2
deskundigevanDeMeierijomadviesvragenvoorbegeleiding.



4.2 Passend Onderwijs: leerlingenzorg op De Hoogakker binnen de zorgstructuur
van samenwerkingsverbandDeMeierij 
4.2.1 PassendonderwijsbinnenSamenwerkingsverbandDeMeierij 
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend
Onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze het best
voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal
onderwijs verdwijnt niet. Kinderen diehetechtnodighebben,kunnennogsteedsnaarhetspeciaalonderwijs
verwezenworden. 
Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken
regulierescholenenscholenvoorspeciaalonderwijssamenineensamenwerkingsverband. 

De Hoogakker hoort bij het samenwerkingsverbanddeMeierij.Hetsamenwerkingsverbandisopgedeeldin5
zogenaamde ondersteuningseenheden. Eén van deze ondersteuningseenheden heet Midden
(‘s-Hertogenbosch).DeHoogakkerisbijdezeondersteuningseenheidingedeeld. 

Allebasisscholenhebbeneenzorgplicht.Datbetekentdatallebasisscholenvanafdatmomentiedereleerling
dieextraondersteuningnodigheefteenpassendeonderwijsplekmoetenbieden.Oudersmeldenhunkindaan
bijdeschoolvanhunkeuze.Deschoolheeftdandetaakomsamenmetouderseenpassendeonderwijsplek
te vinden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het
reguliereonderwijsofhetspeciaalonderwijs.Elkeschoolheefteenondersteuningsprofielopgesteld.Ditprofiel
isbedoeldomaantegevenwelkeondersteuningdeschoolkanbieden. 

4.2.2 Hetschoolondersteuningsprofiel 
Onzeschoolheefteenondersteuningsprofielopgesteld.Eenschoolondersteuningsprofielbiedtinformatieover
de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het
schoolondersteuingsprofielkuntuh
 ierlezen. 

4.2.3 Deondersteuningsstructuur 
Allebasisscholeninhetsamenwerkingsverbandwerkenmetdezelfdestructuur.Hetdoelhiervanis: 
● hetsprekenvandezelfdetaalinderegio; 
● hetdoorlopenvandezelfdestappenrichtingextraondersteuning; 
● het hebben van een doorgaande lijn met de voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en
voortgezetonderwijs. 

Uitgebreideinformatieoverbasisondersteuning,extraondersteuningentoelaatbaarheidtothetspeciaal
onderwijsistevindeninheto
 ndersteuningsplan2018-2022opdevolgendew
 ebsite. 
DeMeierijheeftm.b.t.deondersteuningsstructuure
 eninformatiekopjevoorouders. 
4.2.4 Debasisondersteuning 
Ditisdeondersteuningdieaanallekinderenoponzeschoolgebodenwordt. 
Uitlegfasenvanbegeleiding: 
Fase1 
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Voor alle kinderen is het basisaanbod beschreven in het groepsplan. De ouders/verzorgers worden doorde
leerkrachtgeïnformeerdoverdeinstructiegroepwaarinhetkindisingedeeld. 
Fase2 
Alseenkinddedoelenuithetgroepsplanenhetbasisaanbodnietkanbehalen(geenofminimalegroei),wordt
ereenaangepastenspecifiek(groeps)planvanaanpakgemaaktvooreenafgesprokenperiode. 
Het kind wordt in de leerlingbespreking besproken metdeinternbegeleiderendeouders/verzorgersworden
geraadpleegd en/of geïnformeerd. Indien er sprake is van een individueel plan wordt er een handtekening
gevraagd. 
Fase3 
Wanneerdedoelenuithetplanvanaanpaknietwordenbehaaldvolgteenverdereanalyseenbesprekingdoor
leerkracht en intern begeleider. Een extern deskundige wordt geraadpleegd. Vooraf wordt aan de
ouders/verzorgersomtoestemminggevraagd. 

4.2.5 Hetondersteuningsteam
Wanneer een leerling zich in fase 2 onvoldoende ontwikkelt dan wordt deze leerling besproken in het
ondersteuningsteam en wordt er gekekenwelkevormvanondersteuninghetkindnodigheeftenwiedatkan
bieden. 
Vanuithetondersteuningsteamkomteenadviesnaarschoolenoudersvoorhetvervolgtraject.Concreetkandit
inhoudendat: 
- er tips en adviezenwordengegevenwaarmeedeleerkrachten/ofinternebegeleider(enouders)aan
deslagkan; 
- ereenobservatievolgtdoororthopedagogeofandereondersteuneruithetsamenwerkingsverband; 
- verwijzen naar externen, zoals Team Toegang en Regie (TTR), GGD, GGZ, Herlaarhof, buro 3o
enzovoorts. 
Hetondersteuningsteambestaatminimaaluitdeinternebegeleider,schoolmaatschappelijkwerkeren
jeugdverpleegkundige: 
DaarnaastkunnenweeenberoepdoenopdebovenschoolsdeskundigevanFilios. 
Als uw kind inhetondersteuningsteamwordtbesprokenwordteraltijdtoestemmingaanoudersgevraagden
worden ouders uitgenodigd om aan te sluiten. Indien ouders niet aanwezig zijn, vindt ereenterugkoppeling
plaatsvanhetgegevenadviesofaanpak. 

Cluster1en2 
Naast de arrangementen die worden bekostigd door het samenwerkingsverband zijn er ook arrangementen
vanuit: 

Cluster1:Visueelgehandicapteenblindeleerlingen 
Wanneerleraren,oudersofandereverwijzersvermoedendateenkindofjongereeenvisuelebeperkingheeft,
kunnendeoudershunkindaanmeldenbijVisioofBartiméus.Ooksamenwerkingsverbandenkunnenleerlingen
aanmeldenmitszijdaarvoortoestemminghebbenvandeouders. 

VoordeaanmeldingsprocedureverwijzenwenaardewebsitevanVisio:w
 ww.visio.org 

Wanneer het kind/de jongere toelaatbaar is, wordt in afstemming met de ouders en(indienaandeorde)de
reguliereschooleenpassendarrangementsamengesteld: 
•ambulanteonderwijskundigebegeleidingopeenreguliereschool, 
•speciaalonderwijsbijeenonderwijsinstellingvoorleerlingenmeteenvisuelebeperking, 
•samenwerkingtussenregulierenspeciaalonderwijs. 


Cluster2:Doveenslechthorendeleerlingenenernstigetaal-spraakmoeilijkheden(ESM) 
Kentalisiseengespecialiseerdeinstellingdieondersteuningbiedtaankinderenmetauditieveen/of 
communicatievebeperkingen(doof,slechthorend,doofblind,oftaalontwikkelingsstoornis). 
Voordeaanmeldingsprocedureverwijzenwenaardewebsitevanw
 ww.kentalis.nl. 
De Commissie van Onderzoek bekijkt of uw kind in aanmerking komt voor een licht, medium of intensief
onderwijsarrangement,passendbijzijnofhaaronderwijsbehoefte.
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4.2.7 DebasisondersteuningopDeHoogakker. 
Inderdaad….nietallekinderenzijnhetzelfde.Datiseenopendeur.DeHoogakkerspeelthieraljarenopin.Niet
doorelkkindeeneigenprogrammategeven,wantdatisinonzevisiejuistnietgoedvoordeontwikkelingvan
kinderen. 
Wij vinden dateenkindzichhetbesteontwikkeltsámenmetanderekinderen:samenspelend,samenlerend
(verbondenheid).Wijproberenhiervooraandrievoorwaardentevoldoen: 
1. hetkindvoeltzichthuisindegroepbijonsopschool(relatie) 
2. hetkindvoeltzichuitgedaagdomzelfaandeslagtegaan(autonomie) 
3. het kind krijgt bij dit alles het gevoel dat leren weliswaar inspanning kost, maar dathetdanook
succesoplevert(competentie) 
Ditrealiserenwijindepraktijkmetonzedrie“leerwegen”. 


4.2.8 Drieleerwegen 
Wijhanterenindegroepen1,2en3deleerwegenster,maanenzon.Vanafdegroepen4hetendiedeveilige
weg,dehoofdwegenhetontdekpad. 
De ster/veilige weg is een gestructureerde aanpak voor kinderen die het beste leren door stap voor stap
begeleidteworden.Dezekinderenkrijgenmeerinstructieenbegeleideinoefening. 
De maan/hoofdweg is een afwisselend open en gestructureerde aanpak voor de doorsnee leerling. Deze
kinderenkrijgendebasisinstructie. 
Het zon/ontdekpad is een open aanpak voor kinderen die in staat zijn tot zelfstandig leren. Deze kinderen
hebbenminderinstructienodigenkrijgenextrauitdagendeleerstof. 
Overigensmerkenwedatwedooronzeontwikkelingnaarmeereigenaarschapbijkinderensteedsflexibeler
omgaanmetdezeindeling.Zostemmenwemeerafopbehoeftevandeleerlingenkrijgtdeleerlingookeen
actievererolinzijn/haareigenleerproces. 

Ubegrijptdateenkindvoordeverschillendevakgebiedenookinverschillendeleerwegenkanwerken.Tijdens
hettienminutengesprekiserdegelegenheidomhiervragenovertestellenaandeleerkracht. 






D
 eveiligeweg
(extrahulpnodig)

 Dehoofdweg

Hetontdekpad 
(uitdaging) 


4.2.9 Groepsbegeleidingsplan 
De leerkracht brengt haar groep twee keer per jaar in beeld in het groepsbegeleidingsplan. Zij geeft haar
ambities met haar groep aan én wat zij hiervoor nodig heeft. Op deze manier willen we de opbrengsten
verhogen. 
Deleerkrachthoudtdevingeraandepolsdoorobservatiesentoetsen,zowelmethodegebondentoetsenals
landelijketoetsen(hetCito-leerlingvolgsysteem). 
Tweekeerperjaarspreektdeleerkrachtmetdeinternebegeleidertijdensdeleerlingbesprekingdíeleerlingen
door,waarbijdeontwikkelingopleergebiedófopsociaal-emotioneelterrein,nietnaarverwachtingverloopt. 
Alseenkindmetdegestructureerdeaanpakvandeveiligewegstagneertinzijnofhaarontwikkeling,dankomt
deinternebegeleiderinbeeld. 

4.2.10 Hulpdoorexternenonderschooltijd 
Daarweintoenemendemategeconfronteerdwordenmethetfeitdatouder(s),verzorger(s)opeigeninitiatiefen
vooreigenrekeningextrahulpinschakelenomextrazorgvoorhunkinderenteorganiseren,isereenregeling
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vastgelegd voor alle scholen van Filios Scholengroep getiteld ‘Protocol externe leerlingenzorg onder
schooltijd.’T.a.v.externehulponderschooltijdinenbuitendeschoolstaathet bevoegdgezaghierafwijzend
tegenover. Indien er sprake isvaneenmedischeindicatieofindienerdoorhetzorgteamvandebasisschool
kanwordenaangetoonddatdeteverlenenhulpeenonmisbareschakelisinhethulpverleningsprocesenmits
gesprokenkanwordenovereengeregistreerdeerkendebehandelaar,wordthieropeenuitzonderinggemaakt.
Alsditisaangetoonddienterdoordeouders/verzorgersendeuitvoerdervandehulpverleningeenverklaring
vanvrijwaringvanverantwoordelijkheidaanschooltewordenafgegeven.Opdiewijzewordtbewerkstelligddat
de schoolc.q.hetbevoegdgezagnietaansprakelijkkanwordengesteldvoordekwaliteitofgevolgenvande
doordeexternehulpverlenergeleverdedienstenen/ofproducten. 
UvindtdezeregelingopdewebsitevandeFiliosScholengroep. 

4.2.11 Medischhandelingsprotocol

Leerkrachtenwordenopschoolregelmatiggeconfronteerdmetleerlingendieklagenoverpijndiemeestalmet
eenvoudigemiddelenteverhelpeniszoalshoofdpijn,buikpijn,oorpijnofpijntengevolgevaneeninsectenbeet.
Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door een arts
voorgeschreven medicijnen toe te dienen. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke
handelingeneenaantalverantwoordelijkheden.Leerkrachtenenschoolleidingbegevenzichdanopeenterrein
waarvoorzijnietgekwalificeerdzijn. 
Met het oog op de gezondheid van kinderen is het van groot belangdatzijindergelijkesituatieszorgvuldig
handelen. Leerkrachten en schoolleiding moeten zich realiseren dat zij voor deze handelingen wettelijk
aansprakelijk gesteld kunnen worden als zij zonder toestemming van de ouders of het advies van een arts
handelen. 

Detweeteonderscheidensituatieszijn: 
● Hetkindis/wordtziek 
Deleerlingwordtziekoflooptacuutgevaarendeschoolmoetdirectbepalenhoezijmoethandelen.Voorhet
geval medicijnen toegediend moeten worden op advies van een arts, heeft de school vooraf de schriftelijke
toestemmingvandeoudersgevraagdmiddelseenondertekendeverklaring,waarbijopgemerktdatdeouders
verantwoordelijkenaansprakelijkblijvenvooreventuelenadeligegevolgenvanhandelingenvandeschool. 
● Hetverstrekkenvanmedicijnenopverzoek 
De school verleent medewerking aan het geven van medicijnen. In alle gevallen is door de ouders een
ondertekende (artsen)verklaring afgegeven die de school de bevoegdheid geeft om medicijnen te mogen
geven, waarbij opgemerkt dat de ouders verantwoordelijk en aansprakelijk blijven voor eventuele nadelige
gevolgen van handelingen van de school. Voor iedere individuele leerkracht geldt dat hij/zij mag weigeren
handelingenuittevoeren. 

Filios Scholengroep heeft bovenstaande verder uitgewerkt in het ‘Medisch handelingsprotocol’ dat u kunt
vindenopdewebsite:w
 ww.filiosscholengroep.nl 

4.2.12 GGDJeugdgezondheidszorg 
De GGD jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen tot 18 jaar en richt zich op de gezondheid en
ontwikkeling van uw kind. Tijdens de basisschoolperiode nodigen wij u en uw kind twee keer uit voor een
contactmoment op het consultatiebureau. Namelijk als uw kind 5/6 jaar is en 9/10 jaar is. Tijdens deze
contactmomentenkuntuterechtmetaluwvragenoverdegezondheidenopgroeienenopvoedenvanuwkind.
Wemetendelengteengewichtenmet5/6jaartestenweookdeorenenogen.Met9/10jaarkrijgtuwkindeen
DTPenBMR-vaccinatieh
 ttps://www.ggdhvb.nl/jeugdgezondheidszorg/vaccinaties-jeugd. 
Uiteraardkuntuookbuitendezemomentenmetuwvragenenzorgenbijonsterecht. 

Samenwerkingmetschool 
Dejeugdartsenenjeugdverpleegkundigenzijnregelmatigaanwezigopdeschoolomsamenmetdeintern
begeleidersdezorgenomtrenteenkindtebespreken.Ouderswordenhiervanvoorafopdehoogtegebracht.Bij
eventuelebijzonderhedenkunnenzijdaardoorsnelmetuingesprekomtekijkenofaanvullendeondersteuning
nodigis. 

WatbiedtdeGGDnogmeer? 
DeGGDvoertinoverlegmetschoolookprojectenuitrondomeengezondeleefstijl.Denkhierbijaanprojecten
overgezondevoedingenbewegen,relatiesenseksualiteit,pesten,weerbaarheidenmediawijsheid.Zievoor
voorbeeldenvanprojectenonzefacebookpaginavandeGGDindeWijk:
https://www.facebook.com/GGD-in-de-Wijk-193398267694950/ 
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Onzeschoolheeftinspanningenverrichtom“eengezondeschool”teworden.Wehebbenhetcertificaat
behaaldvoorhetdeelgebied“Sportenbeweging”. 
Eenanderonderdeelvan“Degezondeschool”isrelationelevormingenseksualiteit. 
In datkaderneemtonzeschooljaarlijksdeelaan“Deweekvandelentekriebels”Daarbijvolgenallegroepen
lessenoverweerbaarheid,relationelevormingenseksualiteit. 
Meerinformatie 
Heeftuvragen?Wiltutipsofadviezenoverdeopvoedingvanuwkind?Ofheeftutwijfelsoverdegezondheid
vanuwkind?UkuntaltijdeenafspraakmakenmetdeGGDJeugdgezondheidszorgvia 
tel.0
 900–4636443,bereikbaarelkewerkdagvan08.00tot17.00uur.Ukuntookterechtophet
inloopspreekuurbijhetconsultatiebureau. 
Meerinformatieistevindenoponzewebsite:w
 ww.ggdhvb.nl 
ContactpersonenG
 GDJ
 eugdgezondheidszorg 
Jeugdarts 

Jeugdverpleegkundige 

CarlijnSturm 

AnsvanderPutten 

cbrosmalen@ggdhvb.nl  a.vd.putten@ggdhvb.nl 





4.2.13 Schoolmaatschappelijkwerk 
Ukuntbijhetmaatschappelijkwerkopschoolterechtvooraluwvragenenzorgenoverhetgedragvanuw
kind,overdeopvoedingenoveruwthuissituatie. 
Klikhiervoordes itevanFarent,sociaalwerk 

Demaatschappelijkwerkeropschoolkanuhelpenmetvragenals: 
•Ikhebgeengeldomgympentekopenvoormijnkind.Hoelosikdatop? 
•Waaromismijnkindtochzoverdrietig? 
•Hoemaakikmijnkindmeerweerbaar? 
•Wijgaanscheiden,hoevertelikditaanmijnkind? 
•Ik,alsouder,hebhulpvoormijzelfnodig,kandatook…? 

Watbiedt hetmaatschappelijkwerk? 
•Eeneerstegesprekwaarinuuwzorgenkuntbespreken. 
•Consultatieenadviesoverdeontwikkelingvanuwkind. 
•Kortegesprekkenmetuwkindopschooloverwaaruwkindtegenaanloopt. 
•Opvoedingsbegeleidinginuwgezin. 
•Advisering/begeleidingaanuenuwgezino.a.ophetgebiedvanechtscheidings-en 
gezinsproblematiek. 
•Indiennodigeenverwijzingvooronderzoekof(specialistische)begeleiding. 

OnzeschoolmaatschappelijkwerksterisKimWieringa.Z
 ijislidvanhetbuurtteamenkanindienerindicatieof
eenbeschikkingnodigis,opschalennaarTeamToegangenRegie(TTR). 
Ukuntzelfcontact methaaropnemen,telefonisch06-51866550ofviaeene-mailnaar K
 imwieringa@farent.nl. 

4.2.14 KOOenhetregionaaltrainingscentrum 
HetCJGDenBoschbestaatnietmeerenisopgegaaninKOO,w
 ww.kijkopkoo.nl 
Ouders,grootouders,beroepskrachten,kinderen,leerkrachtenenjongerenkunnenbijhetKOOterechtmetalle
vragenoveropvoedenenopgroeien.ziedewebsitevoordeonderwerpen.KOOisooktelefonischtebereiken
op073-2068888,ofmenkanlangskomenbijeenvandewijkpleinenvoorinformatieenadvies. 

HetRegionaalTrainingscentrum: gratisaanbodvancursussen,trainingenenlotgenotengroepenvoorkinderen,
jongeren en ouders. De aanmeldingen voor trainingen aan kinderen loopt grotendeels via het onderwijs, dit
staatpertrainingduidelijkaangegevenopdewebsite. 
Zievoormeerinformatie: w
 ww.regionaaltrainingscentrum.nl 
Telefoon088-3686990(gratis).Maandagtotenmetdonderdag:09.00–13.00uur 
E-mail:info@regionaaltrainingscentrum.nl  

4.2.15JTVMondzorgvoorkids 
JTVMondzorgvoorkidsiseengespecialiseerdekindertandartsvoorkinderen.Zijbehandeltkinderenvanafhet
eerstetandjetot18jaar.Alletandartsen,kindertandverzorgenden/mondhygiënistenen(preventie)assistentes
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hebben bewust gekozen voor het behandelen van kinderen. Preventie en het ontwikkelen van duurzaam
gezond mondzorggedrag staat bij JTV Mondzorg voor kidsvoorop.Doorvoorlichting,instructieenhetgeven
van persoonlijk mondzorgadvies, ondersteund door hetGlansjePreventieconceptmeto.a.de‘Avonturenvan
Glansje & Tom’-PoetsApp. JTV Mondzorg voorkidsiseenstichtingzonderwinstoogmerk.Dekostenworden
vergoeduitdebasisverzekering. 

Ouders ontvangen een oproep voor decontroleinde‘DentalCar’dietweemaalperjaardeschoolbezoekt.
Hoe kan een kind aangemeld worden? Aanmeldingsformulieren op te vragen via de administratie
telefoonnummer0412-625967ofaanmelden(enmeerinformatie)viadesitew
 ww.mondzorgvoorkids.nl 

4.2.16Rookvrijschoolplein 
Het schoolterrein is een rookvrij terrein. D.w.z.datereenrookverbodisophetschoolterrein.Wijverwachten
vanpersoneel,oudersenoverigebezoekerszichaandezeafspraaktehouden. 


4.3

Hetvolgenvandeontwikkelingvandekinderen. 

Omdeontwikkelingvanallekinderengoedtekunnenvolgen,wordterindeloopvanachtjaarvanelkeleerling
eendigitaaldossieropgebouwd.Eendossierbestaat,voorzovervantoepassing,uit: 
- deinschrijfgegevensenlijstmetaanvullendegegevens; 
- KIJK(overgedragendoordevoorschoolsevoorziening); 
- hetobservatiesysteemKIJKindegroepen1en2; 
- observatiegegevens; 
- degegevensvandemethodetoetsen 
- degegevensvanhetCito-leerlingvolgsysteem 
- afschriftenvanverslagenvanin-enexternonderzoeken; 
- verslagenvanbesprekingenmetoudersenanderen; 
- handelingsplannenenevaluatiesdaarvan; 
- hetdossierwordtafgeslotenmethetschooladviesvoorhetvoortgezetonderwijs. 

4.3.1 Inzagerechtleerlingdossierenonderwijskundigrapport. 
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hebben ouders recht op inzage in de
persoonsgegevensvanhunkind(eren)enhetgebruikdaarvandoordeschool. 
Het inzageverzoek dient schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. U hoeft niet aan te geven waarom u
inzagewilt. 
De school is verplicht om binnen vier wekenschriftelijkofpere-mailtereageren.Deschoolmoetoudersop
eenduidelijkeenbegrijpelijkemanierinformerenofenzoja,welkegegevensgebruiktworden,wathetdoelis
van het gebruik van deze gegevens en aan wie de gegevens eventueel zijn verstrekt. Ook moet de school
betrokkeneinformerenoverdeherkomstvandegegevens,alsdezebekendis. 
De persoonlijke werkaantekeningen die de leerkracht als geheugensteuntje gebruikt, vallen niet onder de
reikwijdtevanhetinzagerecht.Zemogendanooknietopgenomenwordeninhetdossier. 
Alle dossiers van leerlingen die vertrokken zijn, moeten wettelijk 5 jaar worden bewaard.Daarnawordenze
vernietigd. 



4.4

BeleidhoogbegaafdeleerlingenopdeHoogakker 

4.4.1 Vooraf 
Alvanaf2001isdeHoogakkerbezigompassendonderwijsvoorhaarhoogbegaafdeleerlingenterealiseren.In
schooljaar2011-2012werdonzeinterneplusgroepvoordeleerlingenvandebovenbouwdebovenschoolse
plusgroepvoorallebovenbouwleerlingenbinnenFiliosscholengroep.Vanaf2019-2020z ijndebovenschoolse
plusgroepenopDeKieminHeeschenHJ-VinOss.Vanafhetschooljaar2019-2020werkenFilios
ScholengroepenSKPONovumsamenomeenpassendverrijkingsaanbodaantekunnenbiedenaanhoog
intelligenteenhoogbegaafdeleerlingen(ArrangementVerrijking). 
Het vroegtijdig signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong heeft onze aandacht, evenals het
vroegtijdigaanpassenvanhetaanbod. 
Maareerstvooralleduidelijkheidwatdefinities,gevolgddooreenuitlegvanonzeopzet. 
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4.4.2 Definities 
Hoogbegaafdeleerling:eenleerlingdiebeschiktovereen IQvan130ofmeerendaarnaastbeschiktovereen
aantal eigenschappen die het leveren van excellente prestaties mogelijk maken. Wij gebruiken als
signaleringsinstrument de SiDi-R. De leerlingen uit de groepen 4-5 komen in aanmerking voordeplusgroep
middenbouw.Deleerlingenuitdegroepen6,7en8komeninaanmerkingvoordeplusgroepbovenbouw. 

Begaafde leerling ofI+-leerling:eenleerlingdieinhetalgemeeneenI+-scorehaaltvoordeCito-toetsenvan
begrijpendlezenenrekenen&wiskunde.Dezeleerlingenkomeninaanmerkingvoorhetontdekpad. 
4.4.3 Uitgangspuntenendoelen 
Filiosmaaktuitdrukkelijkonderscheidtussenhoogbegaafdeenbegaafdeleerlingen.Begaafdekinderenwillen
wij op de eigen school uitdagen omtelerensamenmetanderen,ineersteinstantieindeeigengroepinhet
ontdekpad. 
Wijwillenbegaafdekinderenuitdagenmeteenaangepastaanbodzodatzijlerenzichintespannenvooreen
moeilijketaak.Ookzijlerendoor(dejuiste)eisenaanhentestellen. 
Hetaanbodvoorhoogbegaafdekinderenmoetnogverdergaan.Zijhebbenmogelijkversnellingnodigennog
verdergaandeverdiepingenbovendiencontactmetontwikkelingsgelijkenenwelzovroegmogelijk. 
Daaromwillenwijdehoogbegaafdenzovroegmogelijkinbeeldhebben. 
Het contact met ontwikkelingsgelijken kunnen hoogbegaafden normaal gesproken niet in hun eigen groep
hebben. Hoogbegaafde kinderen moeten ook de kans krijgen samen te werken met ontwikkelingsgelijken,
daarvooriseenaanvullendaanbodnodigbuitendeeigenklas:deplusgroep! 
Wijzijnonservanbewustdathetaanbodaanhoogbegaafdekinderennietaltijddoorhengewenstwordt:een
aantal hoogbegaafde leerlingen (en hun ouders) willen niet graag opvallen. Zij worden niet verplicht tot
activiteitenbuitenhuneigengroep,maarzijwordenwelgestimuleerdomtochmetontwikkelingsgelijkenomte
gaan. 

4.4.4 Uitgangspuntenbijhetaanbod 
Basisbehoeftenelkkind 
Elkkind,elkmensheeftdevolgendedriepsychologischebasisbehoeften(L.Stevens,Utrecht). 
Geformuleerdvanuitschoolisdat: 
Relatie:meetellenbijdeleerkracht,meetellenbijmedeleerlingen. 
Competentie:stofaangebodenkrijgenwaarvanjekanleren:niettemoeilijkis,maarookniettegemakkelijk. 
Autonomie:datgenewatjezelfkuntookzelfmogendoenofkiezen. 
Behoeftenhoogbegaafdekinderen 
Eenhoogbegaafdkindvraagtbovendienvanschool(W.Peters,Nijmegen): 
Leer mij denken (denkenoverleren).Leermijzelfverantwoordelijkheidtenemenvoormijnleren,telerenop
eenmanierdiebijmijpastengeefmijdekansookdehogeredenkvaardighedenteoefenen:analytisch,kritisch
encreatiefdenken.(Bloom,2001). 
Leermijleren(mezelfinzettenommegestructureerdietseigentemaken,lerentepresteren). 
Leer mij leven (o.a. reëel positief zelfbeeld krijgen, samenwerken met ontwikkelingsgelijken en niet
ontwikkelingsgelijken,enz.). 
4.4.5Communicatiemetdeouders 
Deschoolhoudtalleoudersmiddelsdeschoolgidsopdehoogtevanhetbeleidtenaanzienvandebegeleiding
vanhoogbegaafdeleerlingen,aangevuldmetinformatieopdewebsitevanFilios. 
De coördinator plusgroepen beschikt over alle e-mailadressenvandeoudersvandedeelnemendekinderen,
om snel en efficiënt berichten door te kunnen geven. Tweekeerperjaarkrijgenoudersdemogelijkheideen
gesprektevoerenmetdeplusgroepleerkracht. 



4.5

Dyslexie 

BijdebeoordelingofersprakeisvandyslexiewordtuitgegaanvanhetProtocolleesproblemenendyslexie.De
definitieluidt:dyslexieiseenstoornisdiegekenmerktwordtdooreenhardnekkigprobleemmethetaanlerenen
hetaccuraaten/ofvlottoepassenvanhetlezenen/ofhetspellenopwoordniveau. 
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Wijwerkenopschoolindeverschillendeleerjarenmeteendyslexieprotocol.Aandehanddaarvanproberenwe
kinderen met ernstige lees- en spellingsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Het
signalerenstartalingroep2. 
Kinderendieleesproblemenhebbenhelpenwedoormeerbegeleidingtegevenindeklasendooruitbreiding
vandetijddieaanlezenen/ofspellingbesteedwordt.Hierbijwordenookmiddeleningezetbuitendemethode
omzoalshetprogrammaBouw. 

Voordatereenvergoedonderzoekplaatsvindt,moeteraaneenaantalcriteriavoldaanzijn: 
Uwkindmoetbehorentot: 
- delaagste10%vanhetnormgemiddelde:V-scorebijhetlezenvanlossewoorden(DMT)of 
- bijdelaagste16%:lV scorebijhetlezenvanlossewoorden(DMT)énlaagste10%V-score 
bijspelling. 
Ermoetvoldaanzijnaandeeisdater perweekminimaal3keer20minutenextraisgeoefendnadeeersteV-
score. Ondanks deze extra inspanningen stagneert de ontwikkeling op het gebiedvantechnischlezenen/of
spelling. 
Na 3 officiële meetmomenten (Cito LOVS) waarbij er 3x een score is zoals hierboven genoemd, kan het
dyslexiedossierwordenaangeleverdbijhetdyslexieteamvandeMeierij.Dezescreenthetdossier,wanneer de
screeningpostiefiskandeaanvraagvooronderzoeknaarhetWMO-loketvandegemeente‘s-Hertogenbosch. 
De gemeente zorgt voor een positieve beschikking waarmee ouders een onderzoeksbureau kunnen
benaderen. 
http://www.demeierij-po.nl/media/1590/stappenplan-dyslexie-swv-po-de-meierij.pdf 
Het onderzoeksbureau bepaalt of uw kind aan de criteriavoldoet.Wanneererdyslexiegeconstateerdwordt,
zullenwijn.a.v.hetonderzoeksamenkijkenhoeweuwkindhetbestekunnenondersteunen.Samenmethet
kind wordt een dyslexiekaart ingevuld, waarop aangegeven staat hoe uw kind ondersteund wordt. Deze
dyslexiekaartgaatelkjaarmeenaardevolgendegroep. 
Indien gewenst kunnen kinderen met dyslexie in de bovenbouw (aanvullende) psycho-educatie volgen over
dyslexie. Het doel hiervan isomuwkindinzichttegevenindyslexie.Watisdyslexie?Watbetekentdatvoor
mij? 
Oudersen/ofleerkrachtenkunnenditbesprekenmetdeinternbegeleider. 

Wanneerdeleerlingnietinaanmerkingkomtvoordevergoedingsregelingvoordyslexie,betekentditnietdatde
leerlingnietdyslectischzoukunnenzijn,maaronderzoekenbehandelingvallendannietonderde
vergoedingsregelingernstigeenkelvoudigedyslexie.Uiteraardishetmogelijkombuitende
vergoedingsregelingeenonderzoektelatenverrichtenomdediagnosedyslexietestellendanweluittesluiten.
Dekostenvoorditonderzoekzijnvoorrekeningvandeouders. 

Op www.masterplandyslexie.nl kunt u aanvullende informatie vinden. Natuurlijk kuntuopschoolookmetuw
vragenterecht. 


4.6

Dyscalculie 

HetMinisterievanOnderwijsheefteendyscalculieprotocolopgesteld.Alleleerlingenwordenaandehandvan
dit protocol door ons gevolgd. Het protocol geeft handvatten om het rekenen/wiskundeonderwijs zo goed
mogelijk te kunnen afstemmenopdeontwikkelingvankinderenenzoveelmogelijkproblementevoorkomen.
Wanneer blijkt dat uw kind ernstige rekenproblemen ondervindt, wordt geremedieerd en worden eventueel
individuele aanpassingen gedaan. Wanneer de rekenproblemen van zeer ernstige aard zijn kan er een
dyscalculieonderzoekplaatsvindendooreenexterndeskundige. 
Eendyscalculieverklaringkanpasafgegevenwordenvanafgroep6.DeInternbegeleidervanonzeschoolkan
hiermeeroververtellen. 


4.7

Agressie,geweldenseksueleintimidatie 

OpdescholenvanFiliosscholengroepwordenagressie,geweldenseksueleintimidatienietgeaccepteerd. 

Agressie,geweldenseksueleintimidatieverpestendeschoolsfeerenzijnslechtvoorhetwerk-enleefklimaat.
Een slechte sfeer heeft een negatieve invloed op het welbevinden van de leerlingen en op de
onderwijsresultaten.Daarnaastheeftheteennegatieveinvloedopdewerkprestatiesvanhetpersoneel. 
HetstrevenvanallebetrokkenenbijFiliosscholengroepisdanookgerichtop: 
- Hethandhavenvaneenschoolklimaatwaariniedereenelkaarsintegriteitrespecteert. 
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-

Het voeren van een actief beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie, geweld en
seksueleintimidatie. 
Hetserieusbehandelenvanklachtenenmeldingen. 
Het niet tolereren van agressie, geweld en seksuele intimidatie door het toepassen van passende
gedragsregelseneenpassendsanctiebeleid. 


DevolledigeteksthiervanvindtuopdewebsitevanFiliosScholengroep. 
4.7.1 HetpestprotocolvanDeHoogakker. 
In het hierbovengenoemdebeleidsplan“Agressie,geweldenseksueleintimidatie”vindtuinformatieoverhet
PestprotocolenoverdigitaalpestendatvoorallescholenvanFiliosScholengroepgeldt. 
Voor onzeschoolhebbenwijhetPestprotocol,nainstemmingdoordeMedezeggenschapsraadaangescherpt
indesteungroepaanpak. 
De Hoogakker werkt met het KiVa-programma. De werkgroep Sociale Emotionele Ontwikkeling houdt de
controle op de ontwikkelingen op dit gebied. KiVa werkt vanuit de kracht van de groep en iseenpreventief
antipestprogramma. Ook gaan zij weer aandacht geven aan de uitvoering van het pestprotocol binnen het
team. 

4.7.1.1Deinhoudvanhetpestprotocol 
De Hoogakker wil voor alle kinderen die de school bezoeken een veilige school zijn. Dit betekent dat onze
school enallendiedaarbijbetrokkenzijnexplicietstellingnementegenpestgedragenconcretemaatregelen
nemenindienpestgedragvoorkomt. 

4.7.1.2Preventievemaatregelen 
Deleerkrachtneemtdevolgendepreventievemaatregelenompestgedragtevoorkomen: 
Zij bespreekt aan het begin van het schooljaar samen met de leerlingen de lijst “Dit verstaan wij op De
Hoogakker onder gewenst gedrag” en stelt aan dehandhiervandeklassenregelsvastvoordegroependat
schooljaar. Zodoende weet iedereen welke afspraken en regels er in deklasgelden.Inallegroepenvande
school wordt het verschil tussen plagen en pesten ter sprake gebracht. Nadrukkelijk wordt benoemd dat
pestgedragnietgeaccepteerdwordt. 
Als er aanleiding toe is, besteedt de groepsleerkracht nogmaals expliciet aandacht aan pestgedrag in een
klassikaalgesprek. 
De leerkracht spreekt leerlingen aan op hun gedrag. De leerkracht geeft de leerlingen mogelijkheden om
(anoniem)pestgedragtemelden.Zijstaatookopenvoormeldingenvanouders.Deleerkrachtlaatmerkendat
de school pesten als een probleem ziet en het niet accepteert. De leerkracht laat duidelijk merken dat zij
serieusomgaatmetpestgedrag.Deleerkrachtwerktaaneenpositievesfeerindegroep. 


4.7.1.3 Deprocedure 
Een ieder draagt de verantwoording alle leerlingen in alle gevallen op ongewenst (pest)gedrag te wijzen en
stelling te nemen tegen dit pestgedrag. Meld pestgedrag bij de verantwoordelijke groepsleerkracht of bij de
vertrouwenspersonenindeschool,RobvanNistelrooijenEllenVeld. 
Als de leerkracht pestgedrag vermoedt, ziet of ervan op de hoogte wordt gebracht, hanteert zij de 
“steungroepaanpakbijpesten”.Dezeaanpakwordtinhoofdstuk5vanhetpestprotocolbeschreven. 
Als hetzelfde kind voor de tweede keer als pester optreedt, hanteert de leerkracht de sanctie: “Vertel hetje
ouders” door het “vertel het je ouders formulier” mee te geven,waaropdepesteraanzijn/haaroudersmoet
vertellen,wateraandehandis.Deleerkrachtmaaktmetdepesternadrukkelijkdeafspraakdatditgedragniet
meervoorkomt. 
Depesterbiedtaanhetgepestekindhaar/zijnexcusesaan. 
Dezelfdedagverifieertdeleerkrachttelefonischofdesanctieisuitgevoerd.Zoniet,dankrijgtbetrokkenleerling
straf van de leerkracht en kansopuitsluitingvanmetnamediesituaties,diezichinhetbijzonderlenenvoor
pestgedrag:buitenspelen,overblijven,bewegingsonderwijsenexcursies. 
Deleerkrachtmeldtookaandeoudersvandegepesteleerlingwatervoorgevallenis. 
De leerkracht brengt de naaste collega’s van het pestgedrag op de hoogte, zodat iedereen er alert op kan
reageren (pleinwacht). De leerkracht noteert het voorval, de inhoud van de gevoerde gesprekken en de
vastgelegde afspraken om het pesten op te laten houden met namen en data in deklassenmap.Betrokken
kinderenondertekenendit.Deleerkrachtmeldthetgebeurenkortinhetdigitaledossiermetverwijzingnaarhet
formulierindeklassenmap. 
Mochtditgeenverbeteringinhetgedragvandepesterteziengeven,dannodigtdedirecteurdeoudersvande
pesteruitopschoolvooreengesprek.Ookhetkindzelfwordtinditgesprekbetrokken.Besprokenwordt,wat
er is voorgevallen en welke maatregelen er al genomen zijn om het pestgedrag optelatenhouden.Alshet
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gedragnietverbetertdanroeptdeschoolexternehulpindoorb.v.schoolmaatschappelijkwerkinteschakelen.
Dedirectielegtditgesprekvast. 
Alles wordtzorgvuldiggedocumenteerdinverslagenvandegesprekkendiegevoerdzijnendeafsprakendie
gemaakt zijn. Als het gedrag van de pester niet aanzienlijk verbetert en/ of de ouders van het kind werken
onvoldoendemeeomhetprobleemaantepakkenzaldedirectieovergaantotbijzonderemaatregelen:isoleren
van de pester of een tijdelijke schorsing. Hij/zij zal dan handelen conform de procedure “Schorsen en
verwijderen”. 
Hetbeleidsplan“Schorsenenverwijderen”vindtuopdewebsitevanFiliosScholengroep. 
4.7.1.4Desteungroepaanpak 
DesteungroepaanpakiseenbelangrijkonderdeelvanhetKiVaprogramma.Hetiseensnelle,praktischemanier
om pesten te stoppen. De steungroepaanpak is een oplossingsgerichte aanpak die het positieve gedrag
stimuleert. Leerlingen gaan beter samenwerken en daardoor ontstaat er een positief groepsklimaat. Het
probleemwordtnietbijeenindividueleleerlingneergelegd.Pesteniseenprobleemdatdehelegroepaangaat. 

Hieronderwordtdemethodiekinhoofdlijnenweergegeven. 

Ervindteengesprektussenleerkrachten‘slachtoffer’plaats. 
De leerkracht gebruikt het eigen beeld van het ‘slachtoffer’ (van de situatie) om omstanders, pesters en
vriendenteidentificeren.

Erwordteensteungroepvanvijftotachtleerlingensamengestelduitdecombinatievantoeschouwers,pesters
en (potentiële) vrienden. Het ‘slachtoffer’ is er niet bij. Alle belangrijke pesters zitten er zeker wel in. De
steungroepwordtuitgenodigdomverantwoordelijkheidtenemenvoorhetgroepsklimaat.Samenbedenkenzij
actiesomhetgepestekindtesteunen.Ookbewustnietsdoen,hetgepestekindmetrustlaten,kaneenhele
concreteactiezijn.Doelisdathetgepestekindweervolwaardigkandeelnemenaandegroep. 

Met deze groep houdt de leerkracht een gesprek waarbij de verschillende groepen niet elk op hun gedrag
wordenaangesproken.Indezefasewordtnietgesprokenover‘daders’. 
Vanuitdestellingdat“NiemandhieropschoolzichongelukkigzoumogenvoelenenomdatzijXbeterkennen
dan wie ook weten zij waarschijnlijk het beste waarom en wanneer X ongelukkig is” laat de leerkracht de
steungroepmetinformatieenconcreteactieskomen. 
Deledenvandesteungroepwordendeeigenarenvanhetplan. 
Ervindteenvervolggesprekplaatsmethetslachtoffer.Indiennodigwordtereenvervolgafspraakgemaakt. Er
vindteenvervolggesprekplaatsmetdegroep.Indiennodigwordtookhiereenvervolgafspraakgemaakt.Zowel
deoudersvanhetgepestekindalsdeoudersvandeleerlingenindesteungroepwordendoordeleerkrachter
vanopdehoogtegebrachtwanneerdesteungroepaanpakingezetgaatworden. 

Opdewebsitevandeschool:www.bsdehoogakker.nl vindtubij“protocol/plannen”devolledigetekstvanons
pestprotocol. 
4.7.1.5Demaatjesaanpak 
Kinderen metautismekunnenproblemenhebbenmethetontwikkelenvannormalesocialeinteractiesenmet
hetbegrijpenvanhetgedragvananderen.Ditiseenvanderedenenwaaromjongerenmetautismemeerrisico
lopenomgepestteworden. 
Wij geven in een zo vroeg mogelijkstadiuminformatieaandegroepwanneerereenkindmetautismeinde
groep zit. Hierdoor bouwen wij begripopbijdemedeleerlingenalsdeleerlingmetautismesomsonverwacht
reageertopvooranderennormaleopmerkingenofsituaties. 
Mochthetgevaaroppestgedragtochgrootworden,danhanterenwijdemaatjesaanpak: 
Klasgenoten die ondersteuningbieden(maatjes)wordengekoppeldaanklasgenotendieondersteuningnodig
hebben.Dehelperswordenvooreenbepaaldeperiodegekoppeldaaneenklasgenootmetautismeenhelpen
dieklasgenootmetdedagelijkseproblemenwaardietegenaanloopt.Nadieperiodewordenanderehelpers
gekoppeld,enz.Hetroulerenvanhelpersbinnendeeigengroepheefteenheelgoedeffectophetwelzijnvan
deleerlingmetautisme. 

DemaatjesaanpakisontworpendoorhetLandelijknetwerkAutisme. 
Voorwaarde isdatwijopenheidgevenoverhetprobleemvandebetrokkenklasgenoot.Inprincipevragenwij
vooraf toestemming aan de ouders en de betrokken leerling. Het kan voorkomen, dat ouders en kind die
toestemmingnietgeven.Insommigegevallenkandeschooldanhaareigenverantwoordelijkheidnemenende
maatjesaanpaktochopstarten. 
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Wiltuhiermeeroverweten:w
 ww.landelijknetwerkautisme.nl 

4.7.1.6DeSTOP-methode 
VoordeonderbouwgebruikenwedeSTOP-methode: 
Alsjeechtwildateenanderstoptmet“iets”datjijnietwil,danzegje“s
 top”.Deandermoetdandirect
stoppen. 
Metdestopmethodekaniedereenzijnofhaargrensaangevenenduidelijkmaken.Hetgeeftnietofjesterk,
zwakofstoerbent:STOP=STOP. 
DezemethodewordtindebovenbouwaangepastindevierstappenvanWiSH.Metdezestappenlerende
kinderenhoezekunnenhandeleninvervelendesituaties. 
stap1:Benoemhetgedragvandeanderenzegdatjeditnietwilt. 
stap2:Zegdanboosdatjehetnietwilt. 
stap3:Waarschuwdeander:‘alsjenunietophoudt,dan…’ 
stap4:Doedanwaarvoorjegewaarschuwdhebt. 

4.8

WIsH 

WIsH richt zich opdementaleenfysiekeweerbaarheidvankinderenuitgroep6.Hetdoelisdeleerlingente
wapenen tegen pestgedrag, groepsdruk, machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. De
trainingwordtopklasniveauaangeboden.EnkeleleerkrachtenvanDeHoogakkerzijnspeciaalopgeleidomde
lessentemogenverzorgen.Indegroepen7en8wordeniederjaareenaantalherhalingslessengegevenomte
zorgenvooreendoorgaandelijn. 


4.9

Overgangendoublure/verlengdekleuterperiode 

Aan het einde van het jaar wordt er in elke groep en door elke leerkracht goed gekeken welke kinderen
overgaan, doubleren of versnellen. Hierbij wordt gekeken naar de werkhouding, de resultaten, de
vaardigheden, het welbevinden en de sociale ontwikkeling. Communicatie hierover vindt plaats via de
leerkracht. Uiterlijk 7 weken voor het einde van het schooljaar wordt het definitieve besluit tot verlengde
kleuterperiode/doublure genomen. Overgaan endoublerenvanalleleerlingenvanonzeschoolwordtinnauw
overlegmetdeoudersgedaan.Deuiteindelijkebeslissingisdeverantwoordelijkheidvandedirectie. 
Voorverdereinformatiezieprotocol“doublerenenvervroegdedoorstroming“o
 pdesitevanFilios. 


4.10 Deovergangnaarhetvoortgezetonderwijs 
Schoolkeuze 
Opheteindevandebasisschoolmoeteenkeuzevoorvoortgezetonderwijswordengemaakt.
Welkeschoolenwelkevormvanvoortgezetonderwijsishetmeestegeschiktvooruwkind? 
Deschoolkeuzewordtgemaaktdoordeouderssamenmethunkind.Daarbijkuntuzichlatenadviserendoor
de school. Op de informatieavond Voortgezet onderwijs voor ouders van groep 7 en 8 vertellen we welke
mogelijkhedenerzijn.Deaanmeldingwordtdoordeouderszelfopdedesbetreffendeschoolgedaan.Omuw
kindaantekunnenmeldenopeenschoolvanvoortgezetonderwijsheeftualtijdeenonderwijskundigrapport
nodig, ondertekend door ouders en school. Deze zal de leerkracht invullen en met u bespreken tijdens het
oudergesprekinfebruari 

Adviesvandeschool 
Het advies van de groepsleerkracht,deinternebegeleiderendedirecteurvandeschoolisbelangrijkbijeen
schoolkeuze.Zijhebbeneengoedinzichtindemogelijkhedenwaarovereenkindbeschikt.Hetschooladviesis
gebaseerdopleerprestaties,aanlegenontwikkelingtijdensdehelebasisschoolperiode.  
Daarbijzijnnietalleendevorderingenopschoolbelangrijk,maarookdegegevensoverdebelangstellingvoor
verschillendezaken; 
- motivatie; 
- hetmakenenplannenvanhethuiswerk; 
- decapaciteitomzelfstandigvraagstukkenoptelossen; 
- debehoefteaanhobby'senvrijetijd; 
- eenmogelijkevoorkeuromergensactiefmeebezigtezijnenietsomhandentehebben. 
Uiteindelijkstrevenweernaaromhetkindtebegeleidennaarhetvoortgezetonderwijsdatvoorhemofhaarhet
meestgeschiktis. 

24 


Alsbasisschoolin Nulandbevindenweonsineenuniekesituatie.EnerzijdsbehoortdeHoogakkertothet
SamwerkingsverbandDeMeierij.DitbetekentdatwijalsbasisschooldehandleidingovergangPO-VOinde
MeierijvolgenenwerkenmetdedigitaleoverdrachtmethetprogrammaLDOS.Anderzijdsgaanveelkinderen
nagroep8naarhetVoortgezetOnderwijsinOssofHeesch,behorendebijhetSamenwerkingsverband30.06
enhanterenwijdekalenderdiebinnenditverbandgeldt. 

Informatie over open dagen, aanmeldingsdagen en toelatingscriteria voor het VO vindt u op de site van de
betreffendescholen. 

Procedure 
OpgrondvandekalendervanhetSamenwerkingsverband30.06 hebbenwij devolgende procedure
opgesteld: 

Ouder/kindgesprekkengroep7november:oriënterendgesprek 
Eersteverkenningrichtingvoortgezetonderwijs. 

Ouder/kindgesprekkengroep7juni/juli:eerstevoorlopigadvies 
De school formuleerteenvoorlopigadviesendeeltditmondelingenschriftelijkaandeoudersmede.Ookde
wens van de oudersendeleerlingwordtvastgelegdinditdocument.Tijdensditgesprekwordtdetoelichting
besprokenengenoteerd. 

Facultatieveoudergesprekkengroep8november:bijstellingofbevestigingvanhetvoorlopigadvies 
De school formuleert bijstelling of bevestiging van het schooladviesendeeltschriftelijkaandeoudersende
leerling mede. Bij een verandering van het schooladvies worden ouders en kinderen door de leerkracht
uitgenodigdvooreengesprek.Natuurlijkkuntualsoudersookeengesprekaanvragenbijdeleerkracht. 

Ouder/kindgesprekkengroep8februari: 
Ouders ontvangen het definitieve advies in de vorm van een onderwijskundig rapport. Dit rapportgebruiken
oudersvoordeaanmeldingophetvoortgezetonderwijs. 
Hetismogelijkdathetdefinitieveadviesafwijktvanhetvoorlopigadvies. 

Aanmeldeninmaart 
Voor leerlingen die richting 's-Hertogenbosch uitstromen nemen ouders bij aanmelding alleen eendocument
met inlogcode mee, die zij van de basisschool ontvangen. Hiermee kan de voortgezet onderwijsschool het
onderwijskundigrapportdigitaalophalen. 
Voorleerlingendienaareenanderegemeenteuitstromenkanerookdigitaalwordenaangemeld,maarwordter
daarnaast ook gevraagd om een papieren versie van het onderwijskundig rapport.Opdesitevandeschool
staatwelkeformulierennodigzijnbijaanmelding. 
UkuntmaaropéénschoolaanmeldenbinnenregioOss. 
Deschoolvoorvoortgezetonderwijsbepaaltofdeleerlingtoegelatenwordtenopwelkelocatie. 
Deschoolvoorvoortgezetonderwijsbrengtuschriftelijkopdehoogtealsuwkindwordtafgewezen. 
Vervolgensneemtucontactopmetdeschoolvoorvoortgezetonderwijsdieualstweedekeuzeheeft. 

CentraleeindtoetsPOinapril 
Vooralleleerlingeninhetregulierebasisonderwijsishetverplichtomeeneindtoetstemaken.Deschoolmag
eenkeuzemakenuitdeeindtoetsendiedoordeoverheidzijngoedgekeurd. 
We informeren ouders over de keuze die we maken, de afnamedata en dergelijke. De kinderen op de
HoogakkermakenalseindtoetsRoute8. 
Na afname ontvangt deschoolvooriedereleerlingeenleerlingrapportoppapier.Hierinwordenderesultaten
peronderdeelweergegeven.Hetrapportbevatookdetotaalscorevandeleerlingeneentoelichtingdaaropten
behoevevanhetadviesvoorhetbestpassendetypevoortgezetonderwijs. 
Indien de leerling bij de eindtoets een hogere score haalt dan past bijhetschooladvies,dientdeschoolhet
advies te heroverwegen. Ditmoetbinneneenweekgebeuren.Schoolisverplichtopnieuwnaarhetadvieste
kijken. School beoordeelt of het advies naar boven wordt bijgesteld of gelijk blijft. Hierbij dient wel in
ogenschouw genomen te worden dat een aanpassing van het schooladvies dan wel aanvulling op het
schooladvies niet alleen sec gebaseerd kan worden op basis van de hogere resultaten van de eindtoets.
Daarnaast moet de leerkracht ook daadwerkelijk een groei zien in de leerontwikkeling van het kind vanaf
februari (het moment waarop de schooladviezen waren bepaald) daarbij ook lettende op de algehele
werkhouding,motivatieeninzet. 
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HOOFDSTUK5:DEOUDERSENHUNBETROKKENHEIDBIJDESCHOOL 


5.1

Hetbelangvandebetrokkenheidvanouders 

Onderwijs is het belang van ouders, kinderen en school. De kinderen vallen onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid vanoudersenschool.DeHoogakkerzietdeoudersdanookalsgelijkwaardigepartners
metiederhuneigenverantwoordelijkheid.Wijvindeneengoedcontactenheldereafsprakentussenschoolen
ouders van groot belang. Het contact moet open, rechtstreeks en eerlijk zijn. U alsoudersverwachtvande
schooleengoedebegeleidingvanuwkind.Wijverwachtenvanoudersdatzebijdeschoolbetrokkenzijnende
schoolsteunen. 
5.1.1 Algemeen 
De groepsleerkracht van uw kind is altijduweersteaanspreekpunt.’sMorgensvóórschooltijdisergeentijd
vooruitvoerigoverleg,maarnaschooltijdiserdemogelijkheidbinnentelopen. 
Wanneeruwatmeertijdnodighebt,vragenwijuvoorafeenafspraakmetdeleerkrachttemaken. 


5.1.2 Protocoltelefoon-ene-mailverkeertussenoudersenschool 
Voor de communicatie tussen ouders en school is bereikbaarheid belangrijk. De school is telefonisch, via
Schoudercomen viae-mailbereikbaar. 
Voor het contact tussenouderenleerkrachtkuntugebruikmakenvandeappSchoudercom.Nieuweouders
krijgen hiervoor inloggegevens van de leerkracht. Deze communicatie appwordtdoordeschoolgebruiktom
allenodigeinformatieteversturennaarouders,ookkunnenoudersviaschoudercomberichtensturennaarde
leerkrachten. De e-mailadressen van alle personeelsledenvanFiliosScholengroepzijnalsvolgtopgebouwd:
voornaam,achternaamgevolgddoor@filiosscholengroep.nl,bijv.a
 njavanderplas@filiosscholengroep.nl 
Als in het telefonisch contact tussen ouder en leerkracht emoties de overhand krijgen zal de leerkracht het
gesprekbeëindigenendeouderuitnodigenvooreengesprekopeenlatertijdstip. 
Alsinhete-mailverkeerdeemotiesdeoverhandkrijgen,zaldeleerkrachtnietopdeinhoudvandemailingaan,
maardeoudersuitnodigenvooreengesprekopeenlatertijdstip. 
5.1.3 Contacteneninformatievoorziening 
Een goed contact tussen ouders en school wordt vanuit De Hoogakker zeer opprijsgesteld.Wanneerude
leerkrachtvanuwkinduitgebreidwiltspreken,kuntuhetbesteeenafspraakmaken. 
Vanschooluitwordendevolgendeformelecontactengeorganiseerd: 

- Deinformatieavondvoordegroepen1-2,3 
Aanhetbeginvanhetschooljaarorganiseertgroep1-2en3voordeouderseeninformatieavond. 
- Deinloopmiddag. 
Naar aanleiding vaneenthemakunnenouderswordenuitgenodigdomnaarhet(creatieve)werkvan
hunkind(eren)tekomenkijken. 
- Deoudergesprekken:dekleuterbouworganiseerteenaantaloudergesprekken: 
*wanneeruwkindongeveer6wekenopschoolzitn.a.v.deKIJKLIJST 
*hoedeontwikkelinggaatinheteerstejaar 
*hoedeontwikkelinggaatinhettweedejaar 
- De 10-minuten-gesprekken. Vanaf groep 3 worden drieoudergesprekkengeorganiseerd.Indederde
weekvanhetschooljaarwordendeouders,metvanafgroep4dekinderenerbij,uitgenodigdvooreen
startgesprek. Ditgesprekstaatinhettekenvankennismakenmetelkaarenwordencontactafspraken
voorhetschooljaargemaakt. 
Hettweedeenhetderdegesprekvindenplaatsnaaraanleidingvanhetrapportvanuwkind. 
Inditgesprekkomen,naasthetwelbevinden,vooralookderesultatenendevorderingenvanuwkind
tersprake.Hetderdegesprekisfacultatief;datbetekentdatdeleerkrachtukanuitnodigenofdatuzelf
kuntaangevengraaguitgenodigdteworden. 
- In groep 8 worden in november ouder/ kindgesprekken gehouden over het welbevinden en 
werkhoudingvandeleerlingen.Rondfebruarivindteenouderavondplaatsinverbandmetdeeindtoets
ingroep8endeovergangnaarhetvoortgezetonderwijsmethetdaarbijbehorendeschooladvies. 
- Voordeoudersvandegroepen7isertenslotteinjunieenoudergesprekgeplandvoorhetpré-advies. 

Dedatawaaropdezeavondenwordengepland,staanvermeldindeagendaopSchouderCom. 
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Uontvangtregelmatigdigitaleinformatie: 

1. Deschoolgids:wordtiederjaarherzienenopdewebsitevanDeHoogakkergeplaatst. 
2. Deklassenlijsten:iederkindkrijgtdeklassenlijstvanzijngroepmeenaarhuisofditgebeurddigitaal. 
3. Hoogactualiteiten: o
 p de laatste woensdag van de maandwordtdenieuwsbriefopdewebsitevanDe
Hoogakkergeplaatst 
4. DewebsitevanDeHoogakker(www.bsdehoogakker.nl)bevatallerelevanteinformatie 
5. Op de prikborden bij de ingangen van de school of bijdeklassendeurentreftuookvaaknogactuele
informatieaan. 
5.1.4 Ouderparticipatie 
Zoals we in het voorgaande alhebbenaangegevenvindenwijdebetrokkenheidvandeoudersbijdeschool
van groot belang. Die betrokkenheid zien wij op de eerste plaats in deactieveroldieoudersnemeninhet
stimuleren van het lezen en in het helpen bij extra oefeningen die een kind mee naar huis krijgt voor
vakgebiedenwaarbijdeontwikkelingnietsoepelverloopt. 
Daarnaast ondersteunen veel ouders de school (en dus de kinderen) bij spelletjes, bij het leesproces, bij
creatieveactiviteiten,bijprojectenenvieringen. 
Bij alleondersteunendeactiviteitenvanoudersopschoolhanterenweeenprotocolwaarinvermeldstaathoe
wedezeouderhulpgraagzien. 
Debelangrijkstespelregelsvermeldenwehieronder: 

*Dehulpwordtdoordeleerkrachtgecoördineerdenvindtonderhaareindverantwoordelijkheidplaats. 
Deinhoudwordtdoordeschool,inoverlegmetdeouders,bepaald. 
*Ouderhulpmagnooiteennoodzakelijkevoorwaardewordenvoordekwaliteitvanonsonderwijs. 
*Naaanmeldingentoezeggingvandeouderhulprekentdeschooleropengaanwevancontinuïteituit. 
*Dehulpmoetpassenbijhet(les)programmavandatspecifiekeleerjaar. 
*Hetisnietdebedoelingdatouderslessenovernemen.Welkunnenzijmetkleinegroepjesinofbuiten 
deklaswerken(b.v.bijlezen). 

Dewettelijkeaansprakelijkheidsverzekeringvandeschoolisookvantoepassingvoordehulpouders. 
5.1.5 Contactouder 
Eenanderevormvanondersteuningdooroudersisdievandecontactouder.Decontactouderoverlegtmetde
groepsleerkracht over hulp bij groepsactiviteiten die daarom vragen, zoals: spelletjesmiddagen, sportdag,
schoolreis,verjaardagvandeleerkracht,excursie,vieringene.d. 
Aanhetbeginvanhetschooljaarwordenéénoftweeoudersdoordeleerkrachtalscontactouderaangezocht. 

5.1.6 Hetvervoerenvankinderenineenauto 
Geregeldvraagtdeschoolaanoudersom“terijden”naareenbuitenschoolseactiviteit. 
Metingangvan1maart2006zijnderegelsvoorhetvervoervankinderenverscherpt. 
Opdevoorbank:
Kinderenvanaf12jaarmogenmétgordelopdevoorbankzitten 
Opdeachterbank:
Ermogennetzoveelkinderentot1,35mopdeachterbankzittenalser 
gordelszijn.Zijmoeteneengoedgekeurdautostoeltjeofeenzittingverhogergebruiken. 
Kinderen groter dan 1,35 m moeten de autogordel gebruiken en mogen een
zittingverhogergebruiken. 
Vervoervan“andere”kinderen: 
Van(pleeg)ouderswordtverwachtdatzijvoorhuneigenkindeenkinderzitje 
of zittingverhoger in hun auto hebben. Maar voor andere kinderen kannietaltijdeen
kinderzitje of zittingverhoger aanwezig zijn. Bij dit soort incidenteel vervoer over
beperkteafstandvolstaatgebruikvandegordelopdeachterzitplaatsenvoorkinderen
vanaf3jaar(maarnietdeeigenkinderen). 
5.1.7 Vergoedingenvoorhetvervoerenvankinderen. 
Zoalshierbovenstaatvermeld,vraagtdeschoolgeregeldaanoudersomvoorhetvervoertezorgenvooreen
buitenschoolse activiteit. In goed overlegmetdeouderraadhebbenwijbeslotenomdeoudershiervoorgeen
vergoedingtegeven.Ookdeparkeerkostenkomentenlastevandeoudersdierijden.Ookvoorparkeerbonnen
kandeschoolnietaansprakelijkwordengesteld. 
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5.2

Inspraak 

5.2.1 Deoudervereniging 
Sinds8oktober1975isaanDeHoogakkereenouderverenigingverbonden.Deoudersvandeleerlingenzijn
deleden.Hetbestuurheetdeouderraad.Deoudervereniginghoudtjaarlijksinhetnajaareenjaarvergadering.
In deze vergadering legt de ouderraad verantwoording afoverdegangvanzakenbetreffendehetafgelopen
schooljaar. Tevens wordt de begroting voor het komende jaar overlegd en worden er bestuursverkiezingen
gehouden. 
5.2.1.1Doelstellingvandeoudervereniging 
1.Hetbevorderenvandesamenwerkingtussenschoolenouders. 
Dezedoelstellingisgebaseerdopdeovertuigingdatzoweldeschoolalsdeouders 
verantwoordelijkzijnvoordeopvoedingvandekinderen.Doorbundelingvandekrachtenvanalle 
geledingendiebijdeopvoedingbetrokkenzijn,zaldeopvoedingmeersucceshebben. 
2.Hetwerkvandeschoolopeenpositievemanierbevorderen. 
3.Hetcreërenvaneengroterebetrokkenheidtussenoudersenschool. 
5.2.1.2Financieringvandeoudervereniging(deouderbijdrage) 
Jaarlijkswordendoordeschoolinsamenwerkingmetdeoudervereniging(buiten)schoolseactiviteiten
georganiseerd.HelaashebbenveelvanditsoortactiviteitendeafgelopentweeschooljarenwegensCOVID-19
geendoorgangkunnenvindenofslechtsinbeperktematekunnenplaatsvinden.Allemaalhopenwijdathet
komendschooljaardezeactiviteitenweerdoorgangkunnenvinden.Activiteitenwaarvoor,vanuitdebekostiging
vanhetMinisterievanOCW,geenmiddelenbeschikbaarwordengesteld.Vooreenbelangrijkdeelkunnenwe
dezeactiviteitenbekostigenuitdevrijwilligebijdragevandeouders/verzorgersvanonzeleerlingen.Zonder
dezebijdrageishet voorons,deschoolendeoudervereniging,nietmogelijkomdezeactiviteitenuittekunnen
voeren. 
De ouderraad vraagt per schooljaar per leerling een vrijwilligeouderbijdragedieinhetschooljaar2020-2021
€30,- per leerling bedroeg. Voor schooljaar 2020-2021 moet dit bedrag nog vastgesteld worden. Deze
ouderbijdragewordtiniederejaarvergaderingvastgesteld.Eendeelvandebijdragevanafgroep1t/mgroep8
wordtjaarlijksgereserveerdvoorhetschoolverlaterskamp.Hetstrevenisomhetkampkostendekkendtelaten
zijn. Tevenswordteendeelvandebijdragegereserveerdvoordeschoolreisjes.Hetresterendebedragwordt
door de ouderraad gebruikt om haar activiteiten te financieren en de evt. traktaties te bekostigen t.b.v.
Sinterklaas,KerstmisenCarnaval. 

Per1augustus2021wijzigtdewetgevingrondomdevrijwilligeouderbijdrageinrelatietotdedeelnameaande
buitenschoolseactiviteiten.Devrijwilligeouderbijdragevaltbinnendebekostigingvandeschoolonder
categorie4.Ditbetekenthetvolgende.

Scholenkunnenouderseenvrijwilligeouderbijdragevragenvoorextraactiviteiten.Alsoudersdezebijdrage
nietvoldoen,danmagdeschooleenleerlingnietuitsluitenvandeelnameenookgeenalternatiefbieden.De
kostenvooractiviteitenbinnenhetverplichteprogrammamoetendoordeschoolwordenbetaald.Hetgaat
hierbijomextraactiviteitenbuitenhetverplichteonderwijsprogramma,georganiseerddoorhetbevoegdgezag,
waaronder:•excursies•introductiekamp•kerstviering•bijles,huiswerkbegeleidingenexamentraining•
langdurigeextra-curriculaireactiviteitenzoalstweetaligonderwijs. 


Omdebuitenschoolseactiviteitentekunnenblijvenuitvoerenenbekostigendoenwijeenberoepopieders
solidariteitomdevrijwilligeouderbijdrageteblijvenbetalen.Alleenopdezewijzezullenwijindetoekomstdeze
waardevolleactiviteitenvoorallekinderenkunnenblijvenuitvoeren.

5.2.1.3Deouderraad 
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging en bestaat momenteel uit 8 personen. De ouderraad
vergadertmaandelijks.Devergaderingenzijnopenbaar. 
Voorhetschooljaar2020-2021zijnermeerderevacaturesdietijdensdejaarvergaderingingevuldgaanworden. 
Secretariaat:or_bsdehoogakker@gmail.com 
Penningmeester:penningmeester_or_bsdehoogakker@gmail.com 

5.2.1.4Hoofdluiscontrole 
Elke eerste maandag na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. De controle wordt
uitgevoerddoorminimaal10ouders.Indienergeen10oudersaanwezigzijn,wordtdecontrolenietuitgevoerd.
Deorganisatievandehoofdluiscontroleligtbijdeouderraad. 
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5.2.2 Demedezeggenschapsraad 
DeMedezeggenschapsraad(MR)isvergelijkbaarmetdeondernemingsraadinhetbedrijfsleven. 

5.2.2.1WatdoetdeMR? 
De MR neemt standpunten in over datgene wat de schooldirectie doet of laat. De MR oordeelt over de
(beleids)voorstellenvandedirectie;delijnendiedoordedirectiewordenuitgezetendewijzewaaropdie 
lijnen worden uitgevoerd. Daarbij kan deMRookzelfmetvoorstellenkomen.Kortgezegdgaathetmaarom
éénding:hetreilenenzeilenvandeschool. 

DeMRkanhaarstandpuntoptweemanierenduidelijkmaken:methetinstemmingsrechtofhetadviesrecht. 
Instemmingsrechtbetekentdatdedirectiepaseenbesluitoveronderwerpenmagvaststellenénuitvoerenals
deMRhetmetdatbesluiteensis.Hetgaatdaarbijbijvoorbeeldom:vaststellingofwijzigingvanhetschoolplan,
vaststelling van de schoolgids of vaststelling of wijziging van de regels op het gebied van
arbeidsomstandigheden,ouderbijdrage,vakantieroosterenz. 

Adviesrecht betekent dat de directie een besluit over bepaalde onderwerpen kanvaststellen,ookalsdeMR
negatief advies uitbrengt. Adviesrecht is dus wat minder vergaand dan instemmingsrecht. Adviseert de MR
negatiefovereenvoorsteldanmoetdeuitvoeringhiervanzeswekenwordenopgeschoven.Neemtdedirectie
hetnegatieveadviesnietoverdankandeMRnaardegeschillencommissiegaan.Bijadviesrecht 
gaat het onder andere om: inkrimping, beëindiging of uitbreiding van de werkzaamheden op de school,
aanstellingenontslagvandedirectieofaansluitingbijeengeschillencommissie. 

5.2.2.2WatdoetdeMRniet? 
De MR is er wel om de belangen van ouders en kinderen in de school te behartigen. De MR isernietom
individuele problemen tussen ouders/kinderen en de school te bespreken. Uw individueleproblemenmoetu
besprekenmetdeleerkracht,dedirectieofhetschoolbestuur.DeMRkanweluwsignalenoppikkenomditte
gebruiken als 'kapstok' om het onderwerp (algemeen) ter bespreking in de vergadering met de directie te
brengen. 
5.2.2.3Hetreglement 
DeMRhanteerteenreglementendaarinzijnverkiezingvandeleden,werkwijzeenbevoegdhedenvandeMR
vastgelegd. 
HetreglementbepaaltvoorwelkeschoolbestuursbesluitendeinstemmingvandeMRnodigisenvoorwelkede
MR om advies gevraagd moet worden. Bijv. de inhoud van deze schoolgids is pas akkoord bevonden na
instemmingvandeMR. 
OokongevraagdkandeMRhetschoolbestuurvanadviesdienenenvoorstellendoen. 


Volgens het reglement zijn de vergaderingen van de MRopenbaar.OpdekalenderinSchouderComzijnde
vergaderdata te vinden. Indien u een vergadering wilt bijwonen, neemt u dan s.v.p. contact op met de
voorzitter. 
5.2.2.4Desamenstelling
DeMRbestaatuiteenoudergeledingeneenpersoneelsgeleding.Elkegeledingwordtvertegenwoordigddoor
vier personen. De omvang van de MRisafhankelijkvanhetaantalleerlingenopeenschool.Dezittingsduur
vandeMRisvierjaar.Alleoudersvandeschoolkunnenzichdanverkiesbaarstellen. 
5.2.2.5Deleden 
Voorzitter:
RoelandSteenhuis
ouder

Lid:
SimoneLenssen
ouder

Lid:

Anne-MarievanWelie
ouder

Lid:
JetvanSonsbeek
teamlid

Lid:
HansiSluiter
teamlid

Lid:
ManjaWijnhoven
teamlid


5.2.3 DeGemeenschappelijkeMedezeggenschapsraad 
Sinds de vorming van een nieuw bestuur hebben wij met de 14 scholen van Filios ook een
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR vervult een brugfunctie tussen het College van
Bestuur (CvB), de Raad van Toezicht (RvT) en de medezeggenschapsraden van de scholen van Filios. De
HoogakkerisvertegenwoordigddoorMoniqueUlijn,leerkracht,indeGMR/GMR-werkgroep. 
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5.3

Veiligheidsplan 

Filios Scholengroep en de scholen die onder Filios Scholengroep vallen zijnopgrondvandeArbowetper1
januari 2007 wettelijk verplicht over een veiligheidsplan te beschikken. Filios Scholengroep heeft ervoor
gekozen om alle beleidskeuzes betreffende arbo, welzijn en veiligheid in de vorm van een ‘handboek
veiligheidsplan samen te brengen. De school kan, indien van toepassing, ditaanvullenmetschoolspecifieke
zaken. 
Een aantal beleidsstukken en protocollen hoort als bijlagen bij het "handboek veiligheidsplan". Ditbetreftde
volgendestukken: 
● Agressie,geweldenseksueleintimidatie 
● Schorsenenverwijderenvanleerlingen 
● Interneklachtenprocedure 
● Protocolbijoverlijden 
● Ziekteverzuimbeleid 
● Meldcodehuiselijkgeweldenkindermishandeling 
● Privacyregelingtelefoon,e-maileninternet 
● PrivacyreglementleerlingengegevensPO 
● PrivacyreglementpersoneelPO 
● Protocolvoorscholenbijoverlijdenleerling,ouder,leerkracht 
● Protocolziekteenmedicijngebruikleerlingen 

Zowelhet‘handboekveiligheidsplan’alsdediversehierbijbehorendebeleidsstukkenenprotocollenzijnopde
schoolintezienenstaanopdewebsitevanFiliosScholengroepeneenlinkopdewebsitevanDeHoogakker. 
5.3.1  Deklachtenregeling 
Deklachtenregelingseksueleintimidatieenmachtsmisbruikisvolledigopgenomeninhetbeleidsplanagressie,
geweldenseksueleintimidatie. 

Per 1 augustus 1998zijnscholeninhetkadervandeKwaliteitswetverplichteenklachtenregelingtehebben.
Onzeschoolheeftdiedusook.Indezeregelingstaatdeprocedurevermeldalsereenernstigeklachtisover
b.v. machtsmisbruik op school. Het gaat vooral over seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten,
discriminatie,racismeenlichamelijkgeweld.Hetkunnenechterookalgemeneklachtenzijnmetbetrekkingtot
hetpedagogischklimaatindeschool,dehygiëneenonderwijskundigezaken. 
De Hoogakker heeft binnen deze regeling twee schoolcontactpersonen bij wie de leerlingen en de ouders
terechtkunnenmeteenklacht.DatzijnEllenVeldenRobvanNistelrooij.Beidenzijnzijtelefonischbereikbaar
ondernummer:073-5322358. 
Bijvragenofklachtentenaanzienvanseksueleintimidatieenanderevormenvanmachtsmisbruikkuntuzelf
ookcontactopnemenmetdeexternevertrouwenspersoonPreventieMachtsmisbruik(PMM),vandeGGD“Hart
voorBrabant”ondertelefoonnummer:073-6404090,externe.vertrouwenspersoon@ggdhvb.nl 


Deeigenleerkracht,informeertdekinderenevt.samenmetdeschoolcontactpersoon,overdetaak/functievan
deschoolcontactpersoon. 
Uiteraardgebeurtditopeenniveaudatdekinderenvandeverschillendeleeftijdscategorieënkunnenbegrijpen. 

Mochtenerproblemenzijndanishetnatuurlijkprettigdatudieeerstprobeerttebesprekenenoptelossenmet
dedirectbetrokkene(n). 
Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie of met een van de 2
interneschoolcontactpersonen. 
Mochtditookgeenoplossingbieden,danheeftonzeschooleenprocedurevoordemeldingvanevt.klachten.
Deklachtenregelingisopschoolaanwezigenopaanvraagintezien. 
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HOOFDSTUK6:DEONTWIKKELINGVANHETONDERWIJSOPDEHOOGAKKER 


6.1

Hetschoolplan 

Het schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzes we voor de schoolplanperiode
2019-2023 op onze school hebben gemaakt. Het is opgesteld binnen de kaders van het koersplan vanons
bestuur. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de
huidigestandvanzakenvanhetonderwijsenomgevingsfactoren,dievaninvloedzijnophetfunctionerenvan
deschool.Hetschoolplangeeftaanbestuur,teamenoudersduidelijkheidoverwatwewillenbereikenmethet
onderwijsopdezeschoolenhoewedatdagelijksvormgeven. 
HetdoorFiliosScholengroepvastgesteldekoersplan2019-2023vormthetoverkoepelendrichtinggevendkader
voor het beleid van allescholenbinnendestichting.Dekoersvanonzeschoolvoordekomendejarenisals
vanzelfsprekendookinsamenhangmetdevastgesteldethema’sopbovenschoolsniveau. 

Hetschoolteamheeftonderleidingvandedirectiegewerktaandetotstandkomingvanditschoolplan.Opbasis
van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op handen zijnde
ontwikkelingen, heeft het schoolteam tijdens een teambijeenkomst de missie en de visie van de school
vastgesteld.Opdatmomentzijnooknadrukkelijkdeeigenwensenvandepersoneelsledenaanbodgeweest.
Daarmeeisdoorhetteamderichtingaangegevenwaarindeschoolzichzoumoetenontwikkelen. 
Ukunthetschoolplan2019-2023inzienviaonzesite:w
 ww.bsdehoogakker.nl.bij“informatie”. 


6.2

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitdientmeetbaartezijn.Metingenvormendesignalendiedekwaliteitaldannietbevestigen.Metenis
deeerstestapopwegnaarkwaliteit(meten=weten)envormteenbelangrijkonderdeelvandekwaliteitszorg.
Als kijkwijzer naar onze kwaliteit hebben wij gekozen voor het model dat ook de inspectie hanteert. Hierbij
wordendevolgendegebiedenbekeken: 
Onderwijsleerproces: 
●
Leerstofaanbod 
●
Leertijd 
●
Pedagogischklimaat 
●
Didactischhandelen 
●
Leerlingenzorg 
●
Opbrengsten(o.a.leerresultaten) 
Schoolcondities: 
●
Kwaliteitszorg 
●
Professionalisering 
●
Internecommunicatie 
●
Externecommunicatie 
●
Contactenmetouders 
●
Inzetvanmiddelen 
●
Schooladministratieenschoolprocedures 

Tijdenseenschoolbezoekiseenaantalvanbovenstaandeonderdelendoordeinspectiebekeken. 
De belangrijkste conclusie is dat onze school er in grote mate in slaagt om het verschil tussen kinderen
gestructureerd vorm te geven in organisatie en aanbod. Daarnaast scoren wij voldoende op de onderdelen
kwaliteitszorgenopbrengsten. 
Een korte samenvatting is te vinden op de Internetsite van het ministerie van onderwijs.
(https://www.onderwijsinspectie.nl/). 

6.3

Activiteitenterverbeteringvanonsonderwijs 

Stichtingsbreed ligt de focus dekomendejarenopdevolgendethema’s;talentontwikkeling,lereninde21ste
eeuwenouderbetrokkenheid. 

Als CMK (Cultuur Met Kwaliteit) school biedt Huis73 ondersteuning bij het in- en uitvoeren van het
cultuurbeleidsplan. We gaan het tweede implementatiejaar in van de rekenmethode Pluspunt. De leerteams
gaan schoolbreed aan deslagmeteendoorgaandelijnenaanbodexecutievefunctiesenmethetuitbouwen
vanleerdoelgesprekkenendecoachenderolvandeleerkracht. 
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Wewerkenaaneendoorgaandelijnbewegendlerenindegroepen1-2-3encontinuerendeexperimenteerfase
indegroepen4-8. 
Ervindtonderzoekplaatsnaarhetverhogenouderbetrokkenheid.Eenanderonderzoekisgerichtophet
rapporterenvandeontwikkelingvandekinderen. 

Opbovenstaandeactiviteitenishetprofessionaliseringsplangebaseerdwatbetreftdeteamscholing.Daarnaast
blijfterbudgetovervoorindividuelebehoeftesaannascholingencursussen. 


6.4

Samenwerkingmetexterneinstanties 

DeHoogakkerstaaternietalleenvoor.Dooreengoedesamenwerkingmetexterneinstantiesiserveelwinstte
behalen.Wenoemen : 

6.4.1 OverlegFiliosScholengroep 
● BinnenhetFDO(FiliosDirectieOverleg)bestaaterinmiddelseengoedeoverlegstructuur,waarbinnen
duidelijke afspraken worden gemaakt. Er worden ook onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en
financiële beleidsvoorstellen gedaan. De uitwerking van de visie van Filios is een voortdurend
aandachtspunt. 
● Netwerkbijeenkomstenvandeinternebegeleiders. 
● NetwerkbijeenkomstenvandecoördinatorenICTomstructureelzakenopde14scholenaftestemmen
endeontwikkelingvanhetcomputergebruiktestimulerenenvormtegeven. 
● BijeenkomstenvoorstartendeleerkrachtenbinnenFilios. 
● BijeenkomstenvoorinvallersbinnenFilios. 
● Viahetsamenwerkingsverbandisergoedoverlegoverallezorgvoordeleerlingen. 
● Overleg met de school voor speciaal basisonderwijs heeft plaats wanneerleerlingendievanuitonze
school op deze speciale school voor basisonderwijs zijn geplaatst. Jaarlijks wordt onderzocht of
terugplaatsingmogelijkis. 
● Overlegmetregionaleexpertisecentrai.v.m.kinderenmeteenextrabudget. 
● Overleg met College van BestuurviaGMRenMRoveronderwijsinhoudelijk,personeel,materieelen
financieelbeleid. 
● JaarlijksoverlegtussenRaadvanToezichtenhetFiliosDirectieOverleg. 


6.5

Onderwijsondersteuning 

Bovenschools, vanuit Filios, wordenkadersaangegevendiehulpbiedenbijdedagelijksegangvanzakenop
school:
● hetdirectieoverlegomde2-3wekenopmaandagofdonderdag; 
● ter ondersteuning van de interne begeleiders en de leerlingenzorg heeft FiliosScholengroepfulltime
eeneigenorthopedagogeindienst; 
● zeskeerperjaarisereenoverlegvoorIB-ers; 
● vierkeerperjaarisereenoverlegvoorbouwcoordinatoren; 
● zevenkeerperjaariseennetwerkbijeenkomstvoorICT-ers; 
● ookwordterbovenschoolstijdvrijgemaaktvoordebegeleidingvanleerkrachtenendementoren. 

Omgoedonderwijstekunnenverzorgenishetnodigdatdeschoolbeschiktoverdematerialendienodigzijn
om adequateonderwijsleersituatiesinterichtenenonderwijsactiviteitentekunnenrealiseren.Hiertoemoeten
ook demiddelenvoordeinrichtingvanhetgebouw,groepslokalenendespeelplaatswordengerekend.Filios
Scholengroepvoerteenbeleiddatervoorzorgtdatdebenodigdevoorzieningennu,maarookindetoekomst
gewaarborgdzijn. 

Hetbeleidkrijgtgestaltedoormiddelvan: 
● Inventarislijst. Om een goed zicht te hebben op de aanwezige materialen heeft iedere school een
inventarislijst waarin alle materialen zijn opgenomen. Tevens is daarbij de afschrijvingsperiode
opgenomen. 
● Deschoolhanteerteenmeerjarenbegrotingmetbetrekkingtot 
-onderhoudgebouw 
-aanschafduurzameapparatuur 
-informatie-encommunicatietechnologie 
-methodiekenenontwikkelingsmaterialen 
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●

6.6

De jaarlijkse begroting waarin opgenomen alle aan te schaffen voorzieningen voor een nieuw
kalenderjaar. 


Scholingvanleerkrachten 

Medewerkers van Filios Scholengroep stellen zich op als lerende mensen in een lerende organisatie. De
leerkrachten van De Hoogakker onderschrijven hiermee steeds hun professionaliteit te willen vergroten en
ontwikkelen.Alsleerkrachtbenjenooituitgeleerd. 
Alsteamvolgenweiederjaarscholinginhetkadervandeschoolontwikkeling.Dezescholingvindtplaatsonder
schooltijdennáschooltijd. 
Daarnaastkunnenmensenzichopgevenvoorindividuelescholingsbehoeften. 
Binnenhetnascholingsbudgetinhetprofessionaliseringsplanwordtsteedsbekekenhoeveelruimtedaarvooris.
Filios Scholengroep ondersteunt ontwikkeling van haar medewerkers door in voorkomende gevallen een
gedeeltevandekostenvoorhaarrekeningtenemen. 
Ookzorgenwedatdediploma'sbedrijfshulpverleninggeldigblijven.



6.7

Opleidingsschool 

Tenbehoevevanhetopleidenvanleerkrachtenbasisonderwijshebbenwijonsalsopleidingsschoolverbonden
aandeFontysHogeschoolPabo‘s-Hertogenbosch. 
WijzijneenkeurmerkIIschoolenhebbendaarmeeeenofficiëleopleiderstaat. 
Elk jaar begeleiden wij 8 studenten. Deze studenten kunnen geplaatst worden op de Hoogakker, de
MariaschoolofdeWissel. 
De basisschoolcoach, Monique Regenbogen, coördineert elk schooljaar de 8 stageplaatsen en begeleidt in
samenwerking met de studieloopbaanbegeleider van de Pabo, Mariska van Doorn, de studenten en de
mentorenvanDeHoogakker,DeWissel,MariaschoolendebasisscholeninHeesch. 
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HOOFDSTUK7:DERESULTATENVANONSONDERWIJS 


7.1

Algemeen 

In hoofdstuk 2 van deze schoolgids hebben wij aangegeven waar wijalsschoolvoorstaan.Natuurlijkishet
logischdatookdevraaggesteldwordtwatervandatallesterechtisgekomen.Watisdekwaliteitgeweestvan
hetonderwijs? 
Wijvindenhetbelangrijkomvoorhet “meten”vanonzekwaliteitszorginstrumententegebruikendievalideen
betrouwbaarzijn. 


7.2

Kwaliteitszorg 

Binnendekwaliteitszorgishetbelangrijkomnategaanwatderesultatenzijnvanonsonderwijs:doenwijde
goede dingen en doen wij de dingen die wij doen goed? Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we met het
kwaliteitszorgsysteemvanS
 amenWijzer. 
● Kwaliteitszorgistezienalseencyclischproces. 
● Opschoolwillenwijdebewakingvandekwaliteitszorgmedegestaltegevendoorgebruiktemaken
van instrumenten die valide en betrouwbaar zijn, zoals de methode-onafhankelijke toetsen van
Cito,deeindtoetsengestandaardiseerdeobservatielijsten. 
● Doorhetmakenvananalysesentrendanalysesvolgendeinternebegeleidersdeopbrengstenvan
onsonderwijsopdevoetenvertalenzijdatsamenmetdegroepsleerkrachtopgroepsniveaunaar
specifiekaanbodenspecifiekeaanpak. 
● Belangrijk is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten. Daarom worden de
resultatenvanallegroepennabeidemeetmomenten(januarienjuni)metheelhetteamgedeeld. 
● We werkenopschoolmetleerteamsenwerkgroepen,dieverantwoordelijkzijnvooreengedeelte
vandeschoolontwikkeling.Deactiviteitenzijnvoorafbeschreveninprojectplannen.Infebruarivindt
hiervaneentussenevaluatieplaats,injunideeindevaluatie.Dieevaluatieswordenbesprokenmet
deMedezeggenschapsraad. 


7.3

Doorstroom,doublures 

Van schooljaar 2020-2021 naar schooljaar 2021-2022 is er één kind die vervroegd doorstroomt en twee
kinderendiedoubleren.Eenkindstroomtuitnaarhetspeciaalonderwijs. 


7.4

Opbrengsteneindtoets 

Voor de inspectie van het basisonderwijs zijndescoresvandeCito-eindtoetseenbelangrijkgegevenomde
kwaliteit van het onderwijs te meten.IndeschoolgidspublicerenwijdescoresvandeCito-eindtoetsoverde
afgelopen4schooljaren. 
Jaar 
Schoolgroep/ Ondergrens
Onzescore 
weging
schoolgroep 
2017-2018 
3 
204,8 
207,8 
2018-2019 
3 
204,8 
208,8 
2019-2020,g eenafname - 
- 
- 
vanwegeCovid19 

2020-2021 



28,9 



- 

220,8 

leerlingenbehalen1F 

leerlingenbehalen2F 

leerlingen
behalen1S 



lezen 

taal 

rekenen 

lezen 

taal 

rekenen 

2020-2021 

100% 

100% 

100% 

84% 

80% 

57% 



34 


OponzeschoolnemenwealseindtoetsRoute8af.Dezeeindtoetsiseenadaptievetoetsengeeftalsuitslag
eenscoretussen100en300. 
Vanwegedecoronacrisisisinschooljaar2019-2020geenEindtoetsafgenomen.Ditwaseenlandelijkbesluit. 
Vanaf schooljaar 2021-2021 werkt de onderwijsinspectie met een nieuwe schoolweging en
onderwijsresultatenmodel. 


7.5

Uitstroomgegevens 

Uitstroomvoortgezetonderwijsinprocenten. 

2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021 
uitstroom 
VMBOBasisberoepsgerichtleerweg 
6% 
12% 
2% 

VMBOBasis-/Kaderberoepsgerichtel.w 


13% 

VMBOKaderberoepsgerichteleerweg 
17% 
6% 
13% 

VMBOKaderberoepsgerichteleerweg/ 
9% 
15% 
8% 
25% 
Theoretischeleerweg 
VMBOTheoretischeleerweg 
19% 
6% 
13% 
12% 
VMBO-T/HAVO 
9% 
20% 
25% 
13% 
HAVO 
25% 
27% 
14% 
10% 
HAVO/VWO 
9% 
4% 
8% 
20% 
VWO 
6% 
10% 
4% 
20% 




7.6

Hetinspectieverslag 

Hettoezichtophetonderwijsgebeureniswettelijkgeregeld.Controleopdenalevingvanderegelsgebeurtdoor
deinspectie.Elkeschoolkrijgtdaaromelkjaartemakenmeteenvandeinspectievormen.Ditkanbijvoorbeeld
een resultaatanalyse zijn, een kort bezoek of een lang bezoek van drie dagen. De bevindingen van de
inspecteurwordenineenverslagweergegeven. 
OpInternetiseenoverzichtvandeonderdelendieonderzochtkunnenworden. 
Voordeonderdelendiezijnonderzochtiseenwaarderingaangegeven. 
Hetverslagistevindenopdesitevandeinspectie:w
 ww.owinsp.nl. 
In januari 2013beoordeeldedeinspectieonzeschoolopdeindicatorenKwaliteitszorgenOpbrengsten.Over
degeheleliniescoordenwijeenmooievoldoende. 
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HOOFDSTUK8:OVERIGEZAKEN 


8.1

Deleerplicht 

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de
Leerplichtwetvan1969,diein1994isherzien.Alsuwkindvierjaaris,maghetnaardebasisschool,hetisniet
verplicht.Wijverwachtenweldatuwkindzindelijkis. 
Uwkindisleerplichtigvanafdeeerstemaanddievolgtopdemaandwaarinhetkindv ijfjaarwordt. 



8.2

Deverlofregeling 

8.2.1 Algemeen 
Viagemeente‘s-HertogenboschisleerplichtambtenaarmevrouwCillaRijnbeekaanonzeschoolgekoppeld.Zij
is bereikbaarop073-6155845,c.rijnbeek@s-hertogenbosch.nl.Samenmetdeleerplichtambtenaarnemenwe
deelaaneenpilotwaarinwepreventiefstappenzettenomschoolverzuimopzoweldekortealslangetermijnte
voorkomen.Jaarlijksvindteencontroleplaatsopdedoorschooltoegekendeengeweigerdeverlofaanvragen. 

8.2.2 Leerplichtenverlof 
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.Leerlingen
mogen dusnooitzomaarvanschoolwegblijven.Dewetgeefteen4-talbijzondereredenenaan,waaromeen
kinddeschoolniethoefttebezoeken.Dieredenenzijn: 
1. Hetkindkanwegensziektedeschoolnietbezoeken. 
2. Hetkindkanwegenshetvervullenvanplichtenvoortvloeienduitgodsdienstoflevensovertuigingde
schoolnietbezoeken. 
3. Hetkindkanvanwegedespecifiekeaardvanhetberoepvanéénvandeoudersslechtsbuitende
schoolvakantiesmethenopvakantiegaan. 
4. Hetkindkandooranderegewichtigeomstandighedendeschoolnietbezoeken. 

Alsereenbijzondereredeniswaaromuvindtdatuwkindnietnaarschoolkan,moetuzichaanderegelsvoor
zo’nuitzonderinghouden.Deuitzonderingenendedaarbijbehorenderegelsstaanindithoofdstukbeschreven. 
8.2.3 Verlofinverbandmetziekte 
Wanneeruwkindziekis,meldtudatviaSchoudercomvoor8.15uur. 
8.2.4 Verlofinverbandmetreligieuzeverplichtingen 
Wanneeruwkindplichtenmoetvervullendievoortvloeienuitgodsdienstoflevensovertuiging,bestaaterrecht
opverlof. 
Inprincipegeldtdathiervoorééndagperreligieuzefeestdagvrijwordtgegeven.Ditalleenvoordereligieuze
feestdag zelf. Een aanvraag om extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren, wordt
geweigerd.Indienuwkindgebruikmaaktvandezevormvanextraverlof,dientuditminimaaltweedagenvan
tevorenbijdedirecteurvandeschooltemelden. 
8.2.5 Verlofvoorextravakantiedoorde“specifiekeaardvanhetberoep”vanéénvandeouders 
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind
tijdensdeschoolvakantiesnietopvakantiekangaandoordespecifiekeaardvanhetberoepvan(éénvan)de
ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een
gezinsvakantiekanplaatshebben.Hetbetreftdeenigegezinsvakantieindatschooljaar.Bijuwaanvraagmoet
eenwerkgeversverklaringwordengevoegdwaaruitdespecifiekeaardvanhetberoepéndeverlofperiodevan
debetrokkenouderblijken.Verderdientumetdevolgendevoorwaardenrekeningtehouden: 
- in verbandmeteeneventuelebezwaarprocedure(ziepunt6)moetdeaanvraagtenminsteachtwekenvan
tevorenbijdedirecteurwordeningediend,tenzijukuntaangevenwaaromdatnietmogelijkwas; 
-deverlofperiodemagmaximaal10schooldagenbeslaan; 
-deverlofperiodemagnietindeeerstetweewekenvanhetschooljaarvallen. 

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling ofeengezinslidtijdensdevakantieziekwordt,waardoorde
leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het
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vakantielandmeetenemen,waaruitdeduur,deaardendeernstvandeziekteblijken.Opdiemaniervoorkomt
umogelijkemisverstanden. 
8.2.6 Verlofingevalvan‘Anderegewichtigeomstandigheden’ 
Onder ‘a
 ndere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil vandeoudersen/of deleerling
liggen.Voorbepaaldeomstandighedenkanvrijwordengevraagd. 
Hierbijmoetgedachtwordenaan: 
● eenverhuizingvanhetgezin:maximaalééndag 
● hetbijwonenvaneenhuwelijkofhetsluitenvaneensamenlevingsovereenkomstvanbloed-of 
aanverwanten. 
● bijgezinsuitbreiding,voorgeboorte/adoptie:maximaalééndag 
● bijernstigeziektevanbloed-ofaanverwanten:periodeinoverlegmetdedirecteur. 
● bijoverlijdenvanbloed-ofaanverwanten 
● bijeen25-,40-of50-jarigambt-ofdienstjubileumvanoudersofgrootouders:maximaalééndag. 
● bij een 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders binnen de
woonplaats:maximaalééndag. 
● de directeur magomeenanderebelangrijkereden,bijvoorbeeldsociaalemotioneleomstandigheden,
verlof verlenen voor ten hoogste tien schooldagen. In voorkomende gevallen dient de ouder een
verklaringvanbijvoorbeeldeenartsteoverleggen,waaruitblijktdatditverlofnoodzakelijkis. 

Devolgendesituatieszijng
 een‘anderegewichtigeomstandigheden’: 
● familiebezoekinhetbuitenland; 
● vakantieineengoedkopeperiodeofinverbandmeteenspecialeaanbieding; 
● vakantieinverbandmeteengewonnenprijsofalscadeau; 
● vakantiebijgebrekaanandereboekingsmogelijkheden; 
● eenuitnodigingvanfamilieofvriendenombuitendenormaleschoolvakantieopvakantietegaan; 
● eerdervertrekkenoflatereterugkereninverbandmethettijdstipwaarophetvakantieadresbeschikbaar
is(b.v.vanaf15.00uursleutelophalen)ofinverbandmet(verkeers-)drukte; 
● verlofvooreenkind,omdatanderekinderenuithetgezinalofnogvrijzijn; 
● deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. Uitzonderingen altijd in
overlegmetdeleerplichtambtenaar; 
● oriëntatieop(r)emigratie; 
● sabbaticals; 
● onderwijskundigeensociaalemotioneleondersteuning/trainingopinitiatiefvandeouderszonder 
toestemmingvandeschoolbezoekaaneenartswaarvanredelijkerwijsaangenomenkanwordendatdit
ookbuitenschooltijdkanplaatsvinden.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige
omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaalacht
wekenvantevoren). 
8.2.7 Hoedientueenaanvraagin? 
Het digitale aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties vindt u op de site van de school. De
directeurneemtzelfeenbesluitovereenverlofaanvraagvooreenperiodevanmaximaal10schooldagen.Als
een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat,
wordt de aanvraagdoorgestuurdnaardeleerplichtambtenaarvandewoongemeente.Deleerplichtambtenaar
neemtvervolgenseenbesluit,nademeningvandedirecteurtehebbengehoord. 
8.2.8 Nieteensmethetbesluit? 
Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur, kunt u op grond van de Algemene Wet
Bestuursrechtbinnen6wekennadagtekeningvandezebeschikkinggemotiveerdeenbezwaarschriftindienen
bijdeschooldirecteur. 

Als u hetnieteensbentmetdebeslissingvandeleerplichtambtenaarkuntuopgrondvandeAlgemenewet
bestuursrechtbinnen6wekennadagtekeningvandezebeschikkinggemotiveerdeenbezwaarschriftindienen
bijdeleerplichtambtenaar. 

Inspoedgevallenkuntudepresidentvanderechtbankverzoekeneenvoorlopigevoorzieningtetreffen.Dete
volgen procedure voor bezwaar en beroep is bij het afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van
‘s-Hertogenboschverkrijgbaar. 
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8.2.9 Ongeoorloofdverzuim 
Verlof datwordtopgenomenzondertoestemmingvandedirecteurofdeleerplichtambtenaarwordtgezienals
ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De
leerplichtambtenaarbeslistoferproces-verbaalwordtopgemaakt. 


8.3

Schooltijden 

8.3.1 Vijf-gelijk-dagen-rooster 
Vanaf schooljaar 2015-2016 hebben we de klassieke schooltijden losgelaten en zijn overgestapt op het
vijf-gelijk-dagen-model. Voorallegroepengeldendezelfdeschooltijden:iederedagvan8.30uur –14.00uur.
Dit houdt in dat de leerlingen tussen de middag samen met de leerkracht gezamenlijk lunchen indegroep.
Verantwoordelijkheden en taken van kinderen, ouders, leerkrachten en directie zijn bondig verwoord in een
lunchprotocol.Ditprotocolkuntuopdeschoolsitevindenonderhetkopjeinformatie.  
8.3.2 Niettevroegentochoptijd 
Wijvragenudringendomervoortezorgendatuwkindnietvóór8.20uurophetschoolpleinis.Vanafdietijdis
ertoezicht.Wanneeruwkindeenmaalophetpleinis,maghetnietmeerdestraatop.Vijfminutenvoortijd(bij
deeersteschoolbel)mogendekinderenopeigengelegenheidnaarbinnengaan.Bijdetweedeschoolbelmoet
iedereenbinnenzijn,zodatdelessenkunnenbeginnen. 
8.3.3 Binnenlopenvanouders 
Hetisnietprettigwanneeroudersnadetweedebelnoginhetlokaalzijn.Hebtuietsomaandeleerkrachtvóór
delesdoortegeven,komdanietseerder.Hebtuméértijdnodig,maakdaneenafspraak.Leeruwkindomzo
vlugmogelijkzelfstandigaandedagtebeginnen. 
8.3.4 Dewegnaarschool 
Dekinderenvandegroepen1t/m4mogenmetdefietsnaarschoolkomen,ookalwonenzenaastdeschool.
Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 geldt, dat, als ze niet ver van school wonen te voet naar school
komen. 
Dekinderenvandegroepen5t/m8dieopenigeafstandwonen,mogenmetdefietsnaarschoolkomen.Deze
moeten in de fietsenstalling worden geplaatst. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
zoekrakenenbeschadigenvaneigendommen.Ditgeldtookvoorfietsen.Mochtersprakezijnvanschade,dan
dienendeoudersdezezelfteverhalenopdeveroorzaker. 

8.3.5 Veiligeschoolomgeving 
Om uw kind zo veilig mogelijk naar en van school te latengaan,vragenweumetklemomdeSchoolstraat
autovrijtehouden.InoverlegmetdebewonersvandeSchoolstraatendegemeentesluitenwedeSchoolstraat
zowel voor als na schooltijd een kwartier met pionnen af, zodat de straat zo veel mogelijk autovrij is. Wij
stimuleren kinderen om zo veel mogelijk metdefietsoflopendnaarschooltekomen.Neemtutochdeauto
dankuntudezeparkerenophetPrinsBernardplein.Vandaarkunnendekinderenhetlaatstestuklopendnaar
schoolkomen. 
SamenhoudenwedeSchoolstraatveilig! 


8.4

Hetvakantierooster/vrijedagen 

Het vakantierooster wordt elk jaar na overleg met de diverse geledingen vastgesteld. Wij volgen hierin het
Brabants Overleg Vakantiespreiding.DeGMRverleentjaarlijksinstemming.Devakantiesoponzeschoolzijn
voorallekinderenhetzelfde.Voorhetroostervan(extra)vrijedagengeeftdeeigenMRadvies. 
8.4.1 Hetvakantierooster2021-2022 
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Tweedepaasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweedepinksterdag:

25oktobert/m29oktober2021 
27december2021t/m7januari2022 
28februarit/m4maart2022 
18april2022 
25aprilt/m6mei2022 
26en27mei2022 
6juni2022 
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Zomervakantie:

25julit/m2september2022 


8.4.2 Studie(mid)dagenin2021-2022 
Studiedagen.Deleerlingenzijndeheledagvrij: 
maandag20september2021 
donderdag18november2021 
vrijdag19november2021 
maandag6december2021 
maandag14februari2022 
vrijdag1april2022 
dinsdag7juni2022 
vrijdag8juli2022 

Vrijemiddagen.Deleerlingenzijnvanaf12.00uurvrij: 
vrijdag24december2021 
vrijdag22juli2022 


8.5

Uitleenpuntbibliotheek 

De kinderen kunnen één keer per week hunbibliotheekboekenomruileninhetuitleenpuntbijonsopschool.
Elke groep heeft een eigen moment, afhankelijk van de mogelijkheden van de vrijwilligers. De leerkrachten
zullendittijdensdeinformatieavondaanhetbeginvanhetschooljaardoorgeven. 
Vanafschooljaar2016-2017maaktdeschoolbibliotheekonderdeeluitvanbibliotheek’s-Hertogenbosch. 


8.6

Handvaardigheid 

Deleerkrachtcommuniceertaanhetbeginvanhetschooljaardedagwaaropdegroephandvaardigheidheeft.
Hetisnietonverstandigdaarmetdekledingrekeningmeetehouden. 


8.7

Gymnastiek 

De groepen 1 t/m 8 maken gebruik van de gymzaal aan de Zandstraat. Daarnaast maken de groepen 1-2
gebruikvanonzeeigenspeelzaal. 
Om de vloer van de gymzaal te beschermen, zijn alleen gymschoenen, waarvan de zolen géén strepen
achterlaten, toegestaan. Gymkleding is verplicht. Na de gymlessen kunnen deleerlingendouchen,ditisniet
verplicht. 


8.8

Hoogactualiteiten 

ElkelaatstewoensdagvandemaandverschijntdemaandelijksenieuwsbriefonderdenaamHoogactualiteiten.
Hierintreftuactueleinformatieaan.DeHoogactualiteitenwordtviaSchoudercomverstuurd. 


8.9

Schoolfoto’s 

Elkjaarwordenopschoolschoolfoto’sgemaakt.Iederjaarwordenerindividuelefoto’s,broertjes/zusjesfoto’s
engroepsfoto’sgemaakt.Defoto’swordengemaaktdooreenschoolfotograaf,diedefoto’sgeheelvrijblijvend
online te koop aanbiedt. In alle gevallen beslissen de ouders of zij de foto’s wel of niet afnemen. Van de
groepen8wordtelkjaarookeengezamenlijkefotoalsafscheidscadeaugemaakt. 


8.10 Verjaardag 
Iedereleerkrachtbesteedtophaar/zijneigenmanieraandachtaandeverjaardagvanhetkind.Naargelangde
leeftijdisdieaandachtgroterofkleiner.Zowordtindekleutergroependeverjaardagtotongeveer 
kwart over 9 gevierd. Tot die tijd zijn ook de ouders welkomophetverjaarsfeest.Deverjaardagwordtinde
eigengroepvoordeeigenklasgenootjesgevierd.Vanafgroep3brengtdeouderdetraktatie,dieindepauze
uitgedeeldmagworden. 
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Watbetreftdetraktatieindeklasverzoekenwijuhettrakterenopsnoepzoveelmogelijktebeperken.Probeer
versTANDigtetrakteren. 
De verjaardag van de leerkracht wordt per parallel gezamenlijk op de zgn. “juffendag” gevierd. De
contactouders nemen hierbij meestal het initiatief.Eencadeautjewordtvaakklassikaalgeregeldendaarvoor
kanerdoordecontactouderseenvrijwilligebijdragengevraagdworden.  

8.11 Verzekering 
Filios heeft voor alle leerlingen en het personeel ( onder personeel vallen ook: stagiaires, vrijwilligers,
overblijfouders, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school
verbandhoudendeactiviteitendeelnemen)eenschoolongevallen-verzekeringenaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten. 

Debovenstaandeverzekeringenmakenonderdeeluitvan hetpakketverzekeringendatFiliosviaVerusheeft
afgeslotenbijRaetsherenvanOrden. 

Indien een leerling vandeschoolschadetoebrengtaaneenandereleerlingofeenleerkrachtdandientdeze
schadeverhaaldtewordenopdeouders/verzorgersvandeleerling. 
Dewetgeverheeftbepaalddatdeouderszelfverantwoordelijkblijvenvoorhetonrechtmatigofnalatighandelen
vanhunkinderen,ongeachtwaarzijzichbevinden. 


8.11.1 Vervoerbijexcursies 
InhetkadervandiverselesactiviteitengaanwesomsmetdekinderenopbezoeknaardeMaashorst,hetJan
Cunencentrum, eenkasteel,hetRijksmuseume.d.Hetvervoervanennaarevenementengebeurtdoorgaans
belangeloosdoorouders. 
Doetzichtijdenshetvervoereenongevalvoor,waarbijdebesturendeouderschuldheeft(verwijtendeschuld)
enwaardoorpersoonlijkeofmateriëleschadeaandeinzittendenontstaat,dankunnenschadeclaimsverhaald
wordenopdeW.A.verzekeringvanhetvoertuig. 
Bij een ongeval waarbij de schuld ligt bij de tegenpartij, kan de schade(ookdievandeinzittenden)worden
verhaaldopdeW.A.verzekeringvandietegenpartij/voertuig. 

Doet zich een schade voor, waarbij de bestuurder noch de tegenpartij iets te verwijten valt, isgeenverhaal
mogelijk.Inditgevalkanteallentijdeeenberoepgedaanwordenopdedoordeschoolt.b.v.deleerlingenen
leerkrachten(incl.hulpkrachtene.d.)afgeslotencollectieveSchadeverzekeringvoorInzittendenPlusdekking. 

Laat u zich niet verleiden om te veel kinderen in de auto te nemen,waardoordekansopongevallengroter
wordt(snellerafgeleidwordenetc.)endeverzekeringnietgeldt.Opdesitewww.veiligverkeernederland.nlkunt
ulezenhoeveelkinderenumagvervoerenenonderwelkecondities. 



8.12 Groepslijsten 
In de laatste week voor het einde van het schooljaar brengen de kinderen deklassenlijstvoorhetvolgende
schooljaarmeenaarhuis.Hieropstaandenamenvanalleklasgenoten. 


8.13 Huiswerk 
Het doel van het geven van huiswerk opdeHoogakkeris,naasthetinhoudelijke,ookhetlerenplannenvan
taken. 
Vanafgroep3stimulerenwekinderenomookthuisveeltelezen.Bijdegroepen4hoorthetinoefenenvande
tafelsenhelpthetalsdekinderenthuisveellezenomdevaardighedenvanhettechnischlezengoedonderde
knietekrijgen. 
Vanafgroep5kanhetvoorkomendatleerkrachtendekinderenoefenstofvoortoetsenmeenaarhuisgeven.In
groep6zaluwkind1xperweekstructureelhuiswerkkrijgen.Datkanweeroefenstofvoortoetsenzijn,maar
ookmaakwerkvoortaalofrekenenofeenandervak. 
Ingroep7krijgtuwkind2xperweekhuiswerkmee.Meestalisdat1xleerwerken1xmaakwerk. 
In de groepen 8 verwachten wij dat alle leerlingen een agenda hebben en werken wij ook met een
groepsagenda.Ditdoenwijalsvoorbereidingophetvoortgezetonderwijs.Kinderenlerenallesnoterenmetde
gebruikelijkeafkortingeninhuneigenagenda.Zijkrijgenook2xperweekstructureelhuiswerkmee. 
Wijgaanervanuitdatnormaalhuiswerkgemiddeldeenhalfuurtjeperkeerinbeslagneemt.Bijleerwerkligtdit
uiteraardwatgenuanceerder.Hetenekindleertietsdoorheteenkeerovertelezenenhetanderekindmoet
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iets in het hoofd stampen. Kinderen die in de groepen 7 en 8 hun huiswerk vergeten zijn of niet gemaakt
hebben, krijgen een briefje mee naar huis wat ondertekend terug moet komen. Zo wordendeoudersopde
hoogte gehouden van de werkhouding van hun kind wat betreft het huiswerk. Wij hopen dat we op de
medewerking van de ouders kunnen rekenen bij debegeleidingvanhunkindbijhethuiswerkthuis.Mochtu
merken dat uwkindgefrustreerdraaktvanwegehethuiswerk,laathetdanevenwetenaandeleerkrachtvan
uwkind,zodatusamennaareenoplossingkuntzoeken. 


8.14 Brigadieren 
Elke dag helpen brigadiers na schooltijd de kinderen met het oversteken. Zij bezetten tot een kwartier ná
schooltijdd
 eoversteekplaatsbijdegymzaalaandeZandstraat 

Wijkampenconstantmeteengebrekaanbrigadiers.Uzultbegrijpendatnieuwebrigadiersaltijdwelkomzijn. 
Ukuntzichopgevenbijdecontactpersoonverkeersbrigade:SissiPennings,bereikbaarviaSchouderCom. 


8.15 Inspectiebasisonderwijs 
De inspecteur die belast is met het toezicht op De Hoogakker is mevrouw Louwes. Zij valt onder het
InspectiekantoorEindhoven.Wiltucontactmetdeinspectiebasisonderwijs,dankandatvia:0800-8051ofvia 
info@owinsp.nlofw
 ww.onderwijsinspectie.nl 
Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt
vertrouwensinspecteurs0900-1113111(lokaaltarief) 


8.16 Parochie 
InhetSCHOK-overleg,waaraanSCHool,OudersenKerk(parochie)deelnemen,wordendecontactentussen
schoolenparochieonderhouden. 
De werkgroepen gezinsviering en kinderkerk geven de data van betreffende vieringen vaak ook via
HoogactualiteitendooraandeoudersvanDeHoogakker. 


8.17 Sponsoring 
Bijsponsoringkrijgteenschoolgeld,goederenofdienstenvaneensponsorinruilvooreenverhoudingsgewijs
geringetegenprestatie.In2009heefthetMinisterievanOCenWsamenmetenkeleonderwijsorganisatiesen
andere belangenorganisaties een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair
onderwijszijnvastgelegd.Hetconvenantgeeftaanonderwelkevoorwaardensponsoringkanplaatsvinden.Alle
basisscholen die vallen onder Filios Scholengroep hebben afgesproken dat ze zich houden aan de
voorwaarden,diezijnopgenomeninditconvenant. 
HetvolledigeconvenantkunturaadplegenviadewebsitevanhetOCenW. 



8.18 Internet/computergebruikopschool 
8.18.1 Inleiding 
Dekinderenvanonzeschoolkunnenvanafgroepvijfvrijgebruikmakenvaninternet.WijmakenbinnenFilios
gebruikvandiversedienstenvanGoogleforEducation(GAFE)omdatdezevolledigcloudgerichtwerken:een
leerlingkanhierdooropelkewerkplekbinnenschool(enthuis)gebruikmakenvandezediensten. 

Vanaf groep vijf krijgen leerlingen een e-mailadres met de domeinnaam @filiosscholengroep.nl Naast de
mogelijkheid om via e-mail te communiceren, kunnen leerlingen hun gegevens opslaan in GoogleDrive.De
leerkrachtkrijgtdemogelijkheidomviaGoogleClassroomdigitaalinformatiemetdeklastedelen.Leerlingen
gaanlerenwerkenmetGoogleDocumenten,SpreadsheetsenPresentaties. 
8.18.2 WaaromvrijinternetviaGoogle? 
Kinderen maken gebruik van vrij internet ter verrijking van het onderwijs: ominformatiete(leren)zoekenen
contacten met leerlingen en leerkracht(en) te leggen. De ervaring leert dat kindspecifieke zoekmachines te
beperkt zijnindegevondeninformatie.DeGoogleChromeinternetbrowserisnaaronzemeningeenbrowser
dieaansluitbijhettoekomstiginternetgebruikvanleerlingen.Wezijnonsbewustvandegevarenopinterneten
willenmetdevolgendegedragsregelshetrisicobeperken. 
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8.18.3 Gedragsafsprakenmetkinderen 
Voorkinderengeldendevolgendeafsprakengemaakt: 
● Geefnooitpersoonlijkeinformatiealsnamen,adressenentelefoonnummersdoorzondertoestemming
vandeleerkracht. 
● Verteljeleerkrachtdirectalsjeinformatietegenkomtwaardoorjejenietprettigvoeltofwaarvanjeweet
dathetniethoort.Houdjejeaandeafspraken,danishetnietjouwschulddatjezulkeinformatie
tegenkomt. 
● Legnooitcontactenmetiemandzondertoestemmingvanjeleerkracht. 
● Verstuurbije-mailberichtennooitfoto’svanjezelfofvananderenzondertoestemmingvanje
leerkracht. 
● Beantwoordnooite-mailwaarbijjejenietprettigvoeltofwaardingeninstaanwaarvanjeweetdathet
niethoort.Hetisnietjouwschulddatjezulkeberichtenkrijgt. 
● Verstuurookzelfdergelijkemailtjesniet. 
● Jegebruiktinternetpuurvoorlesdoeleinden. 
● Jedownloadtnooitzelfapplicaties,maaraltijdmettoestemmingvandeleerkracht. 
● Jewaarschuwtdeleerkrachtwanneerertijdenscomputergebruikongewenstemeldingenals
bijvoorbeeldvirusmeldingenofspaminbeeldverschijnen. 
8.18.4 Afsprakenmetdeleerkrachten
●
●
●
●
●
●
●
●

Internetwordtgebruiktvooropbouwendeeducatievedoeleinden. 
Erwordengeensitesbekekendienietaanonzefatsoensnormenvoldoen. 
Erwordtaandekinderenuitgelegdwaaromzijbepaaldesiteswelofnietmogenbekijken. 
Deleerkrachtdraagtzorgvooreenomgevingwaarinkinderenopenkunnenvertellenwanneerzijop
eenongewenste,onbedoeldesiteskomen.Hetismeestalimmersniethunschuld. 
Regelsenwettenmetbetrekkingtotcopyrightwordeninachtgenomen. 
Informatiedieterugtevoerenisopindividueleleerlingenmagnietophetopenbaredeelvanhetnet
terechtkomen. 
Volledigeleerlingnamenincombinatiemetfoto’svankinderenwordennietophetopenbarenet
gepubliceerd.Bijhetpublicerenvanfoto’scontrolerenleerkrachtenvoorwelkekindereneen
publicatieverbodgeldtenrespecterendezekeuzevandeouders. 
Voore-mailendigitaleopslaginGoogleDrivegeldtookhetbriefgeheim,maaropgrondvanhun
pedagogischeverantwoordelijkheidmogendeleerkrachtendigitalegegevensvanleerlingenbekijken. 


8.19 AVG 
Op De Hoogakker wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft
leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de
gegevens opgeslagen voor de goedeadministratieveorganisatievandeschool.Demeesteleerlinggegevens
komenvanouders(zoalsbijdeinschrijvingopschool),maarooklerarenenondersteunendpersoneelleggen
gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere
persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerdalsdatnodigvoordejuiste
begeleiding van een leerling. Ooktedenkenvaltaanbeeldmateriaal,waarvoorooktoestemmingisgevraagd
tijdenshetaanmeldenvanuwkind. 
Wiltudekeuzem.b.t.hetgebruikvanbeeldmateriaalwijzigendankuntudatpere-mailkenbaarmakenbijde
administratie:a
 njavanderplas@filiosscholengroep.nl  
Tijdens de lessen wordtgebruikgemaaktvaneenaantaldigitaleleermaterialen.Hiervooriseenbeperkteset
met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze
leermiddelenzijndoorFiliosScholengroepduidelijkeafsprakengemaaktoverhetgebruikvandegegevensdie
ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar
toestemmingvoorgeeft. 

Filios Scholengroep en daarbij behorende scholen streven ernaardatalleafsprakendieerwordengemaakt
ookwerkbaarmoetenzijnenblijven.FiliosScholengroeponderschrijftdewetgevingenneemthetzeerserieus
,echterishetnietinhetbelangvanhetkindomvandezewetonzecore-businesstemaken. 
Wevragendanookeeniederomvanuiteen‘gezondverstand’tehandelenenmetelkaaringesprekteblijven
wanneernodig. 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot de AVG dan vragen wij u om contact op te
nemenmetdeFunctionarisGegevensbescherming.Dezeisbereikbaarvia:a
 vg@filiosscholengroep.nl 
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