
ZIEKMELDING/VERLOFAANVRAAG 
Fijn als u tijdig doorgeeft wanneer uw kind ziek is. Dit kan via Social Schools of een 
telefoontje naar school T. 013-5091229. 
Alle scholen in de Kempen hanteren formulieren voor het aanvragen van verlof 
buiten de vakanties om. De formulieren kunt u op de website downloaden of afhalen 
bij de teamleider. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier dient tijdig 
ingediend te worden bij de teamleider/directeur van de school. 

Meer informatie?   WWW.AKKERWINDE-HM.NL

PARKEREN 
Fijn als u de auto parkeert op het Myrthaplein i.v.m. beperkte parkeerplaatsen voor de 
school én de veiligheid voor de kinderen. Gelieve niet op de stoep te parkeren, omdat 
er dan te weinig zicht is om veilig over te steken.  De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen 
hun fiets in de overkapte fietsenstalling plaatsen. Groep 4 t/m 8 in de fietsenstalling 
voor de kantoren en teamkamer. Kinderen die binnen de bebouwde kom wonen, 
willen we vragen te voet te komen i.v.m. beperkte ruimte in de fietsenstalling.

COMMUNICATIE 
Social Schools
De communicatie met ouders verloopt vooral via Social Schools. Dit is een compleet 
en veilig communicatieplatform voor scholen, kinderen en ouders. Social Schools 
bouwt apps die de communicatie en samenwerking tussen school en thuis bevor-
deren. Ze biedt diverse diensten aan, waaronder een website en de ouderapp. Wij 
respecteren de privacy van kinderen. Daarvoor vraagt de directie uw toestemming 
voor het gebruik van foto’s en gegevens over uw kind in deze beveiligde schoolom-
geving. Deze toestemming zal jaarlijks opnieuw gevraagd worden via de app.
Wij willen u vriendelijk verzoeken om foto’s die op het afgesloten gedeelte geplaatst 
worden niet op uw eigen social media of publieke kanalen te delen.
Wilt u meer lezen over Social Schools Privacy Policy, kijk dan op onze website.

OUDERPORTAAL 
We werken op onze school met het administratieprogramma ParnasSys. Hierin 
verzamelen we alle gegevens over uw kind(eren), denk bijv. aan persoonsgegevens, 
toetsuitslagen, rapporten, enz. Binnen dit administratieprogramma is er ook een 
module voor ouders beschikbaar. In het ouderportaal kunt u de NAW gegevens ver-
anderen, maar ook het rapport van uw kind inzien, de Cito-toetsgegevens bekijken 
en de absenties volgen. Om gebruik te kunnen maken van het ouderportaal krijgt u 
een persoonlijke login per mail toegestuurd. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DOOR NUMMEREEN 
De scholen van onderwijsstichting KempenKind werken samen met Nummereen 
kinderopvang. Deze verzorgt op onze school buitenschoolse opvang (bso), 
genaamd de Clup. De Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens 
schoolvakanties en studiedagen. De vakantieClup is altijd in Lage Mierde. 
Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers 
cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker 
vrij te spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, 
met een divers activiteitenaanbod en leuke uitstapjes. Meer informatie leest u op 
www.nummereen.com. Ook is hier het digitale inschrijfformulier voor de bso te 
vinden. Omdat Nummereen maatwerk wil leveren is de benodigde informatie bij 
hen te verkrijgen: Nummereen Kinderopvang: Dalemsedijk 5, 5521 RM Eersel, 
Tel 0497- 517814, info@nummereen.com

WEBSITE 
Op onze website, www.akkerwinde-hm.nl, kunt u alvast verder kennismaken 
met onze school. Daar vindt u allerlei informatie zoals schoolplan, schoolgids, 
maar ook bijv. het actuele vakantierooster, gymrooster of informatie over onze 
verschillende geledingen.

ADRESGEGEVENS 

Basisschool De Akkerwinde
Averbodelaan 1
5095 AS Hooge Mierde
T. 013-509 1229
info@akkerwinde-hm.nl
www.akkerwinde-hm.nl

Meer informatie?

WWW.AKKERWINDE-HM.NL

IEDEREEN UNIEK, 
SAMEN STERK!



VISIE EN KERNWAARDEN
Wij leveren een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling 
van onze kinderen, zodat ze opgroeien tot  gelukkige, 
respectvolle, autonome wereldburgers. Wij vinden het 
belangrijk dat kinderen leren om goed voor zichzelf, 
een ander en de wereld te zorgen. Dat ze deel uit kunnen 
maken van een groep en daarbij ook hun eigen kwaliteiten 
ontwikkelen en benutten. We willen ze motiveren om 
uitdagingen aan te gaan, maar ook om fouten te 
durven maken. 

AANMELDING NIEUWE LEERLING 
1. Aanmelding via inschrijfformulier De Akkerwinde.
2. ID-Check: Aanmelding is pas compleet wanneer ook de ID-bewijzen van beide ouders 

én de toekomstige leerling ter inzage aan de schoolleiding getoond zijn. Vanwege de 
wet op de privacy (AVG) mag hier door ons geen kopie van gemaakt worden.

3. Twee maanden voor de start wordt er telefonisch contact opgenomen door de 
teamleider.

4. Zes weken voor de start ontvangt het kind een uitnodiging van de leerkracht. 
Ouders wordt gevraagd om contact op te nemen om de oefenmomenten in te 
plannen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om na schooltijd kennis te maken en de 
klas/school te bekijken.

5. Tijdens het eerste oefenmoment geeft de leerkracht een intakeformulier mee. 
Als de leerling 6-8 weken op school zit, wordt er een gesprek gepland om het 
intakeformulier te bespreken en vertelt de leerkracht hoe de leerling ingestroomd is. 

SCHOOLTIJDEN 
We hanteren het ‘vijf gelijke dagen’ model. Dit houdt in dat alle dagen dezelfde 
schooltijden hebben. De schooltijden zijn:

Maandag t/m donderdag Groep 1 t/m 8 8:25 uur - 14:15 uur 
Vrijdag Groep 1 Vrij  
 Groep 2 8:25 uur - 12:00 uur 
 Groep 3 t/m 8 8:25 uur - 14:15 uur 

De schoolbel gaat om 8.22 uur. De kinderen gaan dan in de rij staan bij de 
kleuteringang. De leerkracht ontvangt de kinderen. Als de leerling gewend is, 
dan is het gebruikelijk dat ouders buiten de poort wachten. Bij bijzonderheden 
mag u altijd de leerkracht even aanspreken. Om 8.25 uur gaat de tweede bel. De 
leerkracht begint dan met de les. Er is toezicht op het schoolplein vanaf 8.10 uur.

Na schooltijd wachten de kinderen op de groene heuvel. Het is de bedoeling dat 
u als ouder uw kind daar op komt halen. Op deze manier heeft de leerkracht 
overzicht welk kind er is opgehaald. Mocht uw kind door iemand anders worden 
opgehaald, dan is het fijn als de leerkracht hiervan op de hoogte is. Graag bij de 
paaltjes op het schoolplein wachten om de doorgang bij de poort vrij te houden. 

LUNCH OP SCHOOL 
Adviezen voor de samenstelling van de lunch: 
• gezonde drankjes  • fruit 
• volkorenbrood  • niet teveel suikerhoudend beleg

•  De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de lunch ligt volledig bij de 
ouders, echter koolzuurhoudende dranken en snoep zijn niet toegestaan. 

•  Zorg voor een goed afsluitbare drinkbeker/flesje en een broodtrommel. We 
stimuleren het gebruik van een drinkbeker om de afvalberg te beperken. 

• Geef uw kind niet meer mee dan het gewoonlijk eet tussen de middag. 
•  Datgene wat niet opgegeten wordt, gaat mee naar huis. Op deze manier ziet u 

wat uw kind gegeten heeft. 
•  We hebben op school geen mogelijkheid om etenswaar/drank voor de kinderen te 

koelen. Dat zal dus moeten gebeuren via een gekoelde drinkbeker of een brood-
trommeltje met bv. een koelelement of denk aan aluminiumfolie of koeltasje. 

Tas voor de lunch: 
Wij willen u vriendelijk verzoeken om een kleine tas te gebruiken. 
• fruit (voor de ochtendpauze) + evt. een extra afgesloten drinkbeker/fles met water. 
• middageten brood én drinken
• theedoek (Deze gebruiken we als placemat bij de lunch.) 

De tas wordt bij de jas aan de kapstok gehangen. 
Tassen, broodtrommels én drinkbekers graag 
voorzien van naam. 

Tijdens de lunch maken we gebruik van ouders die 
de tafels en stoelen in de aula klaarzetten, de
kinderen begeleiden tijdens het eten en de aula na
afloop weer netjes maken en opruimen. . Het is fijn 
als u af en toe een handje kan komen helpen. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via Social Schools 
door op ja te klikken. Nee/misschien hoeft u niet aan 
te klikken. 

MEDICATIE OF BIJZONDERHEDEN 
Zijn er met betrekking tot uw kind bijzonderheden waar wij op school rekening 
mee moeten houden, dan mag u dit doorgeven aan de leerkracht. 
Dit geldt ook voor kinderen die (tussen de middag) medicijnen nodig hebben. 
Wanneer dit het geval is, maakt u hierover afspraken met de leerkracht. 
Per kind wordt dan op een toestemmingsformulier vastgelegd wie waarvoor 
bevoegd en verantwoordelijk is.

GYMLES 
De groepen 1/2 gymmen in de speelzaal op school.  
De groepen 3 t/m 8 gaan met de bus naar de Sporthal in Lage Mierde.
De kinderen hebben een tas nodig met gymkleding (shirt, broek en 
gymschoenen). Deze nemen ze op maandag mee en wordt in de daarvoor 
bestemde kast gelegd. Op donderdag/vrijdag gaat deze weer mee naar huis. 

ZELFSTANDIGHEID 
Het is fijn als uw kind zich zelfstandig kan uit- en aankleden, zelf naar de wc kan 
(billen afvegen), jas dichtdoen enz. Waar nodig helpt de leerkracht natuurlijk nog 
een handje mee, maar u begrijpt dat het in een grote groep prettig is als zoveel 
mogelijk kinderen dit al zelfstandig kunnen. 

VERJAARDAG 
Kinderen mogen hun verjaardag vieren op school. We trakteren niet op onze 
school. De kinderen mogen op school een werkje maken voor de verjaardag van 
de ouders, opa’s en oma’s. Fijn als u een lijstje met verjaardagen bij de start aan de 
leerkracht geeft. Uitnodigingen voor kinderfeestjes worden buiten school(tijd) om 
uitgedeeld.

BIBLIOTHEEK 
Op woensdag mag groep 1 - 2 gebruik maken van de bibliotheek op school. 
Er kunnen een aantal boeken geleend worden, die mee naar huis mogen. De 
leerkracht begeleidt dit. De kinderen mogen dan een stevige tas voorzien van 
naam meenemen. 

Praktische zaken

VEILIG    INSPIREREND    SAMEN    AUTONOOM   LEF


