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www.accentnijkerk.nl

facebook.com/AccentPraktijkonderwijsNijkerk

twitter@Accentnijkerk

Je gaat naar school om te leren, te 
veranderen, sterker te worden en om te 
groeien. Wij bieden bij Accent Nijkerk een 
veilige omgeving om dit te doen. De mensen van 
de school helpen je daarbij. Zij staan voor je klaar.

Praktijkonderwijs maak je samen!
Leren doe je niet alleen, maar samen. Hoe we dat doen, staat in 
deze schoolgids. Wij hopen dat je een goed beeld krijgt van onze 
school. Ook op de website, Facebook en Twitter kun je ons vinden.

Wij hopen dat je je thuis voelt op onze school. 
Marieke Haanschoten, locatiedirecteur 
Jan van Heerikhuize, vestigingsdirecteur

VOORWOORD
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Voor leerlingen
Welkom op jouw school. Een school als Accent 
Nijkerk is een school waar jij centraal staat. Op 
deze school mag jij werken aan jouw ontwikkeling. 
Samen met de mensen om je heen.

Voor ouder(s)/verzorger(s)
Om onze leerlingen goed te begeleiden bij hun 
ontwikkeling op school, willen we een open en 
eerlijke communicatie binnen de driehoek leerling, 
school (mentor) en ouder(s)/verzorger(s).  

Management
De divisie praktijkonderwijs binnen de Meerwegen 
scholengroep bestaat uit twee scholen voor  
praktijkonderwijs: Accent Nijkerk en PRO33college. 
De divisie wordt geleid door de vestigings directeur, 
de heer J.T. van Heerikhuize. De beide locaties 
worden geleid door een locatie directeur.  
De locatiedirecteur van Accent Nijkerk is mevrouw 
M.A. Haanschoten. Zij is verantwoordelijk voor  
de dagelijkse leiding op de school. Zij wordt onder-
steund door een afdelingsleider de heer H. Fahner. 

Schoolgrootte
De school telt ruim 220 leerlingen. Een relatief 
kleine school waar individuele aandacht, veiligheid 
en een goed klimaat gewaarborgd worden. Op 
Accent Nijkerk werken 45 medewerkers. Daarnaast 
zijn 15 vakdocenten van elders binnen en buiten de 
school actief om de praktijkvakken te verzorgen.

De locatie
De school is gevestigd aan de Ds. Kuypersstraat 1 
in Nijkerk en vervult een regiofunctie. De school 
heeft een eigen plein, een eigen aula en een 
eigen ingang. Hierdoor heeft Accent Nijkerk een 
kleinschalige en veilige schoolomgeving. De 
meeste praktijkvakken worden gegeven op deze 
locatie in samenwerking met het Corlaer College. 
Daarnaast wordt er voor de praktijkvakken 
en opleidingen nauw samengewerkt met 
PRO33college, Aeres Nijkerk, ROC Landstede 
in Harderwijk, MBO Amersfoort en diverse 
brancheopleidingen in de regio.

Woonplaats van onze leerlingen 2018-2019

Woonplaats 2018 – 2019 Aantal %

Almere 2 1

Amersfoort 31 14

Bunschoten/Spakenburg 26 12

Eemdijk 1 0.5

Ermelo 5 2

Harderwijk 3 1

Hoevelaken 9 4

Hooglanderveen 5 2

Huizen 7 3

Leusden 3 1

Nijkerk 75 34

Nijkerkerveen 9 4

Putten 21 10

Terschuur 1 0.5

Voorthuizen 1 0.5

Zeewolde 23 10

Zwartebroek 1 0.5

Totaal 223 100%

Bovenaan staat de leerling, aan de voet van de 
driehoek de ouder(s)/verzorger(s) en de school. 
De een staat niet los van de ander. Ieder heeft een 
eigen rol en verantwoordelijkheid, allen werken 
aan een goede relatie. Ouder(s)/verzorger(s) en 
school zijn partners in opvoeden en onderwijzen, 
zij zorgen voor een veilige omgeving. 
 
Praktijkonderwijs
Accent Nijkerk biedt (eind)onderwijs aan leer-
lingen van 12 t/m 18 jaar met een toelaatbaar-
heidsverklaring. Ons doel is leerlingen optimaal 
te laten ontwikkelen, zodat zij zelfstandig deelne-
men aan het maatschappelijk leven. 

We bereiden de leerlingen voor op zo zelfstandig 
mogelijk wonen, werken en vrijetijdsbesteding  
als actief deelnemer aan de maatschappij.  
Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van  
de leerling!

Identiteit
Het onderwijs op onze school is gebaseerd op het 
evangelie van Jezus Christus. Wij geven dan ook 
aandacht aan geloofszaken. Dit gebeurt tijdens 
openingen van de dag, de kerst- en paasvieringen 
en de goede doelenacties. Identiteit is iets wat in 
ontwikkeling is en zich door beleving, ontmoeting 
en viering verdiept. Voor de identiteit van Accent 
Nijkerk geldt dat leerlingen zich veilig voelen en 
zich door een open en warme uitstraling thuis 
voelen. Leerlingen worden gestimuleerd om goede 
prestaties te leveren.

ORGANISATIE
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Hoe ziet praktijkonderwijs eruit? 

Praktijkonderwijs is gericht op de 

leerling. Dat wil zeggen dat iedere 

leerling zoveel mogelijk een eigen 

programma volgt, dat is afgestemd  

op de eigen mogelijkheden. Niet het 

onderwijs, maar de leerling staat centraal.

Het OPP & IOP
Elke leerling van Accent Nijkerk heeft een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In het 
ontwikkelings perspectiefplan is de inschatting 
van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
leerling voor een langere periode beschreven. 
Hiermee wordt de verwachte uitstroom van 
de leerling in kaart gebracht. In het OPP staat 
omschreven welke onderwijs- en ondersteu-
ningsbehoeften de leerling nodig heeft om tot 
ontwikkeling te komen. Het OPP wordt minimaal 
één keer per jaar bijgesteld en vervolgens met 
ouder(s)/verzorger(s) besproken. Daarnaast 
heeft elke leerling een Individueel Ontwikkel Plan 
(IOP) in Profijt. Het IOP is onderdeel van het OPP. 
Hierin staat wat de leerling wil leren. Aan de  
hand van het coachingsgesprek leggen de leer-
ling en de mentor samen de leerdoelen in  
het IOP vast. 

Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken richt zich op de oplos-
sing in plaats van op het probleem. Oplossingen 
worden samen met de leerling bedacht en uitge-
voerd. De competenties en sterke kanten van de 
leerling worden ingezet om nieuw gedrag aan te 
leren en daarmee ontwikkeling mogelijk te maken.

Leren door doen!
Onze leerlingen leren meestal graag in de prak-
tijk. Op Accent Nijkerk krijgen de leerlingen veel 
praktijkvakken. Soms gaat de leerling hiervoor 
naar een andere school in de buurt. De mentoren 
gaan mee en helpen de leerlingen bij het volgen 
van de lessen. Maar de leerlingen hebben ook een 

basis aan theorie nodig die ondersteunend is voor 
de praktijk.

Voor dit Algemeen Vormend Onderwijs hebben 
wij de volgende leerlijnen: 
• Rekenen/wiskunde 
• Nederlands 
• Burgerschap 
• Praktijk en loopbaan 

Het gebouw van Accent Nijkerk heeft volop 
mogelijkheden voor leerlingen om hun praktische 
kant te ontwikkelen. Er is een horecakeuken met 
kantine. Er is een verzorgingslokaal. Er is een 
lokaal waarin diverse technieken met textiel en 
mode geoefend worden. De heftruckhal is het 
werkgebied van de heftruckchauffeurs in opleiding. 
Ons technieklokaal is ingericht met een viertal 
modules: fietstechniek, bouw, elektra en waterlei-
ding. Er is een lokaal voor groenvoorziening en een 
mooie moestuin/pluktuin.

Onderbouw & bovenbouw
In de onderbouw begint de leerling met het werken 
met het IOP. Vanaf het eerste leerjaar krijgt de 
leerling praktijklessen aangeboden vanuit de vier 
sectoren: techniek, dienstverlening & zorg,  
economie & handel en voedsel, natuur en leef-
omgeving. Komt de leerling in de bovenbouw dan 
kiest hij/zij voor een sector waarbinnen er verder 
gewerkt wordt aan zijn/haar IOP.

Maatschappelijke stage
Als voorloper op de stage die leerlingen gaan 
lopen als ze 15 jaar oud zijn, hebben we in de 

onderbouw de keuze voor verschillende maat-
schappelijke stages. De leerlingen leren zo deel te 
nemen aan de maatschappij) en zijn betrokken bij 
een aantal maatschappelijke projecten in Nijkerk.
Dit zijn projecten zoals ondersteuning bij het 
overblijf op basisscholen, activiteiten organiseren 
bij de bibliotheek, vrijmaken van afval van de 
omgeving van de school. Deelname hieraan is 
vrijwillig en gebeurt meestal onder schooltijd. 
De leerling wordt gestimuleerd om na te denken 
over wat hij/zij wil leren. Naast de leerwens van 
de leerling speelt hierbij ook de vraag vanuit de 
maatschappij en de arbeidsmarkt een rol. In de 
bovenbouw staan praktijkopleidingen en stages 
steeds meer centraal. 

Samenwerking Corlaer College 
en Aeres Nijkerk
Wij werken nauw samen met Corlaer College en 
Aeres Nijkerk. Deze samenwerking maakt het 
mogelijk dat leerlingen in de onderbouw symbio-
selessen kunnen volgen in de perfect uitgeruste 
praktijklokalen. Leerlingen uit de bovenbouw 
kunnen op het Corlaer College deelnemen aan de 
schoolopleiding PIE of BWI. 

(School interne) stage 
Om alvast te wennen aan het ‘echte’ werken in het 
bedrijfsleven, lopen de leerlingen vanaf 15 jaar sta-
ge bij een bedrijf of instelling. Om te bepalen wat 
een leerling kan en wil, maken we gebruik van een 
stageonderzoek, we noemen dit een assessment. 
De stage begint met één dag in de week. Als het 
goed gaat, wordt dit na verloop van tijd uitgebreid 
naar minimaal twee dagen per week.  

Wat is praktijkonderwijs? 
Praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op 
zelfstandig wonen, werken, vrijetijdsbesteding en 
actief burgerschap. Het onderwijs richt zich op 
de volgende doelen: het verbeteren van algemene 
vaardigheden (Algemeen Voorbereidend Onder-
wijs); het werken in de praktijk (praktijkvakken 
en praktijkopleidingen); de voorbereiding op het 
werken bij een bedrijf (diverse vormen van  
arbeidstoeleiding).

Praktijkonderwijs is gericht op de leerling. De 
eigen mogelijkheden van de leerling bepalen  
namelijk de inhoud van het onderwijs. Bij elke  
leerling is dat weer anders. De leerling staat 
centraal. Je zou ook kunnen zeggen:  
het onderwijs volgt de leerling.

ONDERWIJS
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De keuze van een stageplaats gebeurt in overleg 
met de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s). 
Meer informatie vindt u in de stagebrochure van 
Accent Nijkerk. Naast het assessment is er ook 
de School Interne Stage aan. Het doel van deze 
“arbeidssimulatie” is leerlingen voor te bereiden op 
werk, door ze zelfstandig zonder de hulp van een 
docent, reële taken te laten uitvoeren. De leerlin-
gen leren, onder begeleiding, een juiste stagehou-
ding, de basisvaardigheden, sociale vaardigend en 
praktische vaardigheden. Deze stage vindt plaats 
in en rondom de school.

Praktijkopleidingen
Het kan zijn dat een leerling in aanmerking komt 
voor het behalen van een praktijkdiploma of 
schoolcertificaat. Aan de toelating worden wel 
speciale voorwaarden gesteld. Als de leerling zo’n 
opleiding volgt, wordt dit gekoppeld aan een stage-
adres. Ieder schooljaar worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd om de leerlingen kennis 
te laten maken met de verschillende praktijkoplei-
dingen. Zo wordt er een praktijkopleidingenmarkt 
georganiseerd en krijgen de leerlingen de kans een 
proefles mee te draaien bij een praktijkopleiding 
naar keuze In de tabel op pagina 13 ziet u een 
overzicht van de verschillende mogelijkheden. 
Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij 
de mentor.

Samenwerking bedrijfsleven 
Accent Nijkerk is lid van de BHN (Bedrijvenkring 
Hoevelaken Nijkerk). Bij de bedrijvenkring zijn  
170 bedrijven aangesloten die werk bieden aan 

7.000 mensen. Leerlingen van het praktijkon-
derwijs hebben het bedrijfsleven veel te bieden 
en het bedrijfsleven heeft de leerlingen ook veel 
te bieden. Het bestuur van deze kring vindt het 
belangrijk dat onder andere leerlingen uit het 
praktijkonderwijs hun plek kunnen vinden in het 
bedrijfsleven. 
De BHN helpt daarin mee door onder andere sta-
geplaatsen aan te bieden. Jaarlijks reikt de BHN 
stimuleringsprijzen uit aan leerlingen. De BHN 
erkent hiermee de kwaliteit van onze leerlingen.

Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg is voor Accent Praktijkonderwijs 
een belangrijk aandachtspunt. Wij zijn er voortdu-
rend op gericht om de kwaliteit van ons onderwijs 
te verbeteren. Hiervoor worden onder andere 
interne en externe controles uitgevoerd. Om 
belanghebbenden te informeren over de kwaliteit 
van onze school nemen wij deel aan Scholen 
op de kaart. Via Scholen op de kaart wordt alle 
informatie over en in samenwerking met scholen 
in één systeem verzameld. Scholen op de kaart 
brengt daarmee in beeld hoe scholen presteren 
op belangrijke indicatoren. 
Eenmaal in de drie jaar wordt met behulp van 
het instrument ProZo! van het Platform Praktijk-
onderwijs een groot tevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd onder leerlingen, ouder(s)/verzor-
ger(s), medewerkers, stage bedrijven en partners 
in de omgeving. Om goed vorm te kunnen geven 
aan kwaliteitszorg kiest Accent Praktijkonderwijs 
ervoor om één dag in de week een kwaliteitsme-
dewerker in dienst te hebben.

IN DE 
PRAKTIJK
LEER 
JE PAS 
ECHT.
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Techniek

BWI (Bouwen, Wonen & Interieur) Accent Nijkerk en Corlaer College

PIE (Produceren, Installeren en Energie) Accent Nijkerk en Corlaer College

Autotechniek Pro33college

Car Care Pro33college

B-VCA Accent Nijkerk

Lassen Accent Nijkerk en Corlaer College

Dienstverlening en Zorg

Zorg oriëntatie Accent Nijkerk

Schoonmaak microvezel Accent Nijkerk

Sport en recreatie Accent Nijkerk

Assistent medewerker interieur/ modebranche Accent Nijkerk

EHBO Accent Nijkerk

Haar & Visagie Accent Nijkerk en Pro33college

Economie en Dienstverlening

Logistiek Accent Nijkerk

Winkel Accent Nijkerk

Heftruck Accent Nijkerk

Autotheorie Accent Nijkerk

Voedsel, natuur en leefomgeving

Horeca Accent Nijkerk

Groen Accent Nijkerk

Praktijkvakken

Accent Nijkerk 
• Textiele werkvormen
• Koken
• Techniek
• Verzorging
• Bewegingsonderwijs
• Pro Bio 
• Crea 

Corlaer College 
• Algemene technieken  

hout
• Algemene technieken  

metaal
• Algemene technieken 

schilderen

Aeres 
• Dierhouderij

PRAKTIJKOPLEIDINGEN EN 
CURSUSSEN
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De mentor
Iedere klas heeft zijn eigen mentor. In de onder-
bouw gaat deze ook als begeleider mee naar 
de praktijkvakken. De mentor begeleidt de klas 
gedurende de dag. Hij/zij is het aanspreekpunt 
en begeleidt de leerling bij het IOP en geeft de 
AVO-lessen. De mentor voert regelmatig gesprek-
ken met de leerling. Hij/zij onderhoudt ook de 
contacten met de ouder(s)/verzorger(s).

De stagedocent 
De stagedocent is met name in de laatste jaren 
van de schoolloopbaan intensief betrokken bij de 
leerling. Hij/zij begeleidt de leerlingen tijdens de 
stage en zoekt een passende plek. Daarbij overlegt 
de stagedocent met de leerling en de ouder(s)/
verzorger(s).

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator heeft een spilfunctie in de 
interne zorgstructuur van de school. De zorg-
coördinator zorgt ervoor dat de juiste hulp en 
ondersteuning voor de leerling wordt ingezet. De 
zorgcoördinator is lid van het Intern Zorg Team 
(ZIT) en het Zorg Advies Team (ZAT).

De orthopedagoog
Waar nodig, ondersteunt de orthopedagoog de 
mentor en verricht onderzoek bij leerlingen. De 

orthopedagoog is lid van het Intern Zorg Team 
(ZIT) en het Zorg Advies Team (ZAT).

De logopedist
De logopedist kan een leerling ondersteuning 
bieden op het gebied van communicatie, bijv. 
met medeleerlingen of op de stage. Hierbij kan 
aandacht besteed worden aan de onderdelen 
spraak, taal, stem en gehoor. De hulpvraag kan 
afkomstig zijn van de leerling zelf, van de ouders, 
de mentor of het zorgteam. Taalondersteuning, 
zowel mondeling als schriftelijk, komt het meest 
aan de orde in het praktijkonderwijs. Ook biedt 
de logopedist hulp aan leerlingen die Nederlands 
als tweede taal leren. Daarnaast ondersteunt de 
logopedist leerlingen waar nodig met het  
gebruik van voorleessoftware, die het lezen 
makkelijker maakt. 

De vertrouwenspersoon
Als een leerling of ouder(s)/verzorger(s) te maken 
krijgt met ongewenst gedrag (zoals bijvoorbeeld 
agressie, seksuele intimidatie of discriminatie)  
kan dit gemeld worden bij één van de vertrouwens-
personen. Voor Accent Nijkerk zijn mevrouw  
A. Dukel en de heer G.D.K. van Egmond de  
vertrouwenspersonen. Meer informatie hierover  
en wat u kunt doen als u een klacht heeft, is te 
lezen op de website van de Meerwegen scholen-
groep (www.meerwegen.nl/klacht).

BEGELEIDING EN ZORG

http://www.meerwegen.nl/klacht
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LEERLING IN BEELD
Het Zorg Advies Team
Het Zorg Advies Team (ZAT) bestaat uit de zorgco-
ordinator, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk 
werker vanuit MEE, jeugdarts GGD, leerplicht en 
wijkagent. Op afroep kunnen de locatiedirecteur 
en afdelingsleider worden toegevoegd. 

Profijt
Op Accent Nijkerk werken we met Profijt. Profijt is 
een digitaal leerstof en leerlingvolgsysteem. In deze 
digitale leeromgeving staat het OPP en het IOP van 
de leerling centraal. De leeromgeving maakt het 
mogelijk om individuele leerroutes te koppelen aan 
de leerbehoeften van de leerling. Alle leerlingen 
hebben in Profijt een digitaal portfolio. Hier worden 
alle afgeronde leerroutes weergegeven. Hierdoor 
worden leervorderingen van de leerling op verschil-
lende competenties en leerdoelen zichtbaar. Ook kan 
de leerling in het portfolio zijn behaalde diploma's 
en-/ of certificaten weergeven. 
Het is voor u als ouder(s)/ verzorger(s) ook mogelijk 
om in te loggen in PROFIJT en het IOP en PORTFOLIO 
van uw zoon/ dochter/ pupil te bekijken. Voor vragen 
en meer informatie hierover kunt u terecht bij de 
mentor. Informatie die nodig is voor de begeleiding 
van de leerling staat ook in Profijt. In de zorgmodule 
van Profijt is het voor de medewerkers mogelijk om 
alle zorginfor matie rondom de leerling op te slaan en 
terug te vinden. Met het verzamelen van deze leerling 
gegevens vallen we onder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens. Wilt u meer weten over deze wet, 
kijkt u dan op: www.cbpweb.nl. Voor eventuele vragen 
over het leerling- en/of zorg dossier kunt u altijd 
contact opnemen met de schoolleiding.

De anti-pestcoördinator
Op Accent Nijkerk is een anti-pestcoördinator 
aanwezig. Deze coördinator is aanspreekpunt 
als pestsituaties aanhouden en coördineert het 
anti-pestbeleid. Voor Accent Nijkerk is mevrouw 
W.A. van der Vlist de anti-pestcoördinator.
Het volgen van de leerling is een cyclisch  
proces. We signaleren, diagnosticeren, voeren 
een nieuwe aanpak uit en evalueren deze 
aanpak. In school vinden daarom vaak diverse 
besprekingen plaats, altijd met als doel de 
 leerlingen de beste begeleiding te geven. 
De mentor bespreekt de voortgang met de 
ouder(s)/verzorger(s) tijdens de portfolio-
gesprekken. De mentor overlegt ook met de 
orthopedagoog, onder andere door middel van 
de leerlingbespreking. Indien gewenst wordt 
een leerling in het Intern Zorg Team (ZIT) of het 
Zorg Advies Team (ZAT) besproken. Daarnaast 
vinden er ook klasbesprekingen plaats met de 
praktijkdocenten. Op die manier blijft de school 
goed betrokken bij de voortgang van elke leerling.

Het Intern Zorg Team
Het Intern Zorg Team (ZIT) bestaat uit de zorgco-
ordinator, orthopedagoog en afdelingsleider.

http://www.cbpweb.nl
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Schoolcoach
Elke leerling gaat naar school om te leren, te 
veranderen, sterker te worden en om te groeien. 
Daarvoor is een goed pedagogisch klimaat een 
voorwaarde. Ondanks afspraken met de leerling 
en ingezette interventies door de docent tijdens 
lestijd, kan het voorkomen dat het de leerling 
niet lukt om in de klas de lessen te volgen. In dat 
geval kan door de docent overgegaan worden 
tot een verwijzing naar de schoolcoach. Deze 
biedt ondersteuning aan leerlingen die om wat 
voor reden even niet in de klas kunnen zijn of 
extra aandacht nodig hebben om gedurende de 
dag goed te kunnen functioneren. Doelstelling 
hierbij is om de leerling zo snel mogelijk terug te 
laten keren in de klas. In een rustige omgeving 
binnen de school is tussen 08.00 – 15.00 uur de 
schoolcoach aanwezig. De leerling blijft minimaal 
een half uur bij de schoolcoach en krijgt in dit half 
uur de tijd om tot rust te komen. Daarna vindt een 
gesprek plaats met de schoolcoach. Dit gesprek 
heeft als doel te reflecteren op de gebeurtenis in 
de klas, maar vooral om vooruit te kijken naar wat 
nodig is om weer in de klas de les te vervolgen. 
Vervolgens vindt altijd een gesprek plaats met de 
eigen mentor en worden er (waar nodig) afspraken 
gemaakt. Naast het bieden van ondersteuning aan 
de leerlingen en docenten in de klas is de rol van 
de schoolcoach ook preventief. De schoolcoach 
is bij aankomst op school zichtbaar aanwezig in 
de ontvangsthal en biedt de leerlingen op deze ma-
nier de kans hun verhaal kwijt te kunnen voordat zij 
de klas ingaan.

Onderschoolse Dagbehandeling 
Accent Nijkerk biedt in samenwerking met 
gespecialiseerde hulpverleners van ’s Heeren Loo 
Onderschoolse Dagbehandeling (ODB) aan. De 
ODB is gericht op de sociaal-emotionele ontwik-
keling en welbevinden van de leerling. Met als 
doel dat hij/zij weer mee kan draaien in de klas 
en school. De ODB is geschikt voor jongeren die 
bij Accent Nijkerk ingeschreven staan, maar die 
extra ondersteuning nodig hebben om te functio-

Het portfolio
De leerlingen stellen een digitaal portfolio samen. 
Hierin worden alle afgeronde leerdoelen weerge-
geven, met de bewijzen die de leerling of docent 
heeft toegevoegd. Diploma’s, getuigschriften, 
stagebeoordelingen, foto’s van werkstukken en 
dergelijke krijgen een plek in het portfolio. De 
mentor kan hierdoor de leervorderingen van de 
leerling op verschillende competenties en leer-
doelen volgen en heeft een duidelijk overzicht van 
de algehele voortgang van de leerling. Na 5 jaar 
heeft de leerling een goed gevuld en portfolio.  
Dit portfolio laat hij/zij zien aan een toekomstige 
werkgever of bij doorstroom naar het MBO.  
Met zijn/haar portfolio kan de leerling aan de 
buitenwereld duidelijk maken wat hij/zij kan en 
waarvoor hij/zij ingezet wil worden.

Diploma Praktijkonderwijs
Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijgen leerlingen 
die met succes het praktijkonderwijs hebben 
doorlopen op Accent Nijkerk een diploma Prak-
tijkonderwijs. Met de verzamelde bewijzen uit het 
portfolio en het diploma Praktijkonderwijs laat een 
leerling zien welke resultaten hij/zij heeft behaald 
in zijn schoolloopbaan. Aan het behalen van het 
schooldiploma worden eisen gesteld. Deze zijn  
terug te vinden in het examenreglement van 
Accent Praktijkonderwijs Nijkerk. Omdat er binnen 
het praktijkonderwijs maatwerk geleverd wordt, 
het onderwijs volgt de leerling, wordt er geen 
eindexamen afgenomen. Het diploma Praktijkon-
derwijs geeft dus geen recht op vervolgonderwijs. 

neren op school. Ook voor jongeren bij wie hun 
schoolloopbaan stagneert of dreigt te stagneren 
is de ODB geschikt. Jongeren worden een 
aantal dagdelen, afhankelijk van de hulpvraag, 
binnen de ODB voor hun problematiek geholpen. 
Ook wordt (beperkte) ondersteuning in de klas 
geboden, waardoor schooluitval voorkomen 
wordt en het schoolritme wordt opgepakt. Deze 
vorm van behandeling vindt op school tijdens 
reguliere lestijd plaats.
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Samenwerkingsverband
Accent Nijkerk is aangesloten bij Stichting 
Leerlingenzorg Noordwest Veluwe. Leer-
lingen met een extra zorgbehoefte kunnen 
extra ondersteuning krijgen door middel 
van een arrangement. Aanvragen hiervoor 
worden, indien van toepassing, door de 
zorgcoördinator van school aangevraagd  
bij het samenwerkingsverband.

Gebiedsteam/sociaal team/Centrum  
voor Jeugd en Gezin
Daarnaast werken wij samen met gebieds-
teams, sociale teams, Centrum voor Jeugd 
en Gezin (CJG), afhankelijk van waar de 
leerling woont. Nijkerk is ingedeeld in ge-
biedsteams. Als het nodig is, helpen zij bij 
het vinden van mensen of instanties die u 
en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Het 
is bedoeld voor alle opvoeders, kinderen, 
jongeren, gezinnen en professionals in de 
gemeente Nijkerk. Om in contact te komen 
met het gebiedsteam kunt u bellen met 
het algemene nummer van de gemeente 
Nijkerk: 14 033. De telefonist(e) kan u voor 
een nieuwe aanmelding of zorgvraag direct 
doorverbinden naar de bureaudienst van 
het gebiedsteam. De gemeente is telefo-
nisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Verwijsindex
Binnen onze regio maken hulpverleners en 
scholen gebruik van de verwijsindex. De 
verwijsindex is een elektronisch signale-
ringssysteem waarin signalen over jongeren 
kunnen worden afgegeven. In de verwijsin-
dex staat geen inhoudelijke informatie. Het 
systeem geeft alleen aan dat een hulpver-
lener met een leerling aan het werk is. Wat 
er dan aan de hand is, wordt besproken in 
een nader te plannen overleg. Organisaties, 
zoals gemeenten, onderwijs, zorginstel-
lingen of Centrum voor Werk en Inkomen, 
maken gebruik van de verwijsindex 
organisaties. Accent Nijkerk is hierop ook 
aangesloten. Doel van deze samenwerking 
is er voor te zorgen dat er voor elk gezin één 
duidelijk plan is. Meer informatie over de 
verwijsindex: www.verwijsindex.nl of bij de 
schoolleiding.

Leerplicht 
Er komen veel verzoeken van ouder(s)/ver-
zorger(s) voor het vrij vragen van leerlingen. 
Slechts in enkele gevallen mogen wij daar 
toestemming voor geven. De regels vanuit de 
leerplicht zijn duidelijk. Bij de leerplichtamb-
tenaar van uw gemeente kunt u meer 
informatie krijgen. De school heeft regelma-
tig overleg met de leerplichtambtenaren. De 
school is verplicht ongeoorloofd verzuim te 
melden en wordt hierop gecontroleerd.

Schoolmaatschappelijk werker 
De schoolmaatschappelijk werker richt zich 
onder andere op vragen die met gedrag en 
opvoeding te maken hebben. Hierbij valt te 
denken aan problemen in de thuissituatie 
(spanningen, overlijden, echtscheiding). 
Ook wanneer zich op school situaties 
voordoen of in de omgeving, die van invloed 
zijn op het gedrag van de leerling, kan de 
schoolmaatschappelijk werker helpen.

Jeugdarts
De jeugdarts werkt bij de GGD, afdeling 
jeugdgezondheidszorg. De jeugdarts 
adviseert en ondersteunt leerlingen, 
ouder(s)/verzorger(s) en Accent Nijkerk bij 
thema’s rondom gezond opgroeien en bij 
gezondheidsbedreigingen, ziekte(verzuim) 
of ontwikkelingsproblemen.

SAMENWERKINGS- 
PARTNERS
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Een veilige school
Om in een school te leren en werken moet een 
school veilig zijn. Daarvoor is een goed pedago-
gisch klimaat een voorwaarde. Een klimaat waarin 
leerlingen zich geaccepteerd voelen. Alleen dan 
kunnen de leerlingen zich ontwikkelen. Dit bete-
kent dat de school structuur moet bieden. Dat wil 
zeggen: duidelijke regels met elkaar afspreken, 
maar ook openheid en betrokkenheid tonen.  
Er is begrip voor elkaar en er heerst een sfeer  
van vertrouwen. 

In situaties waarbij de veiligheid in het gedrang 
komt, is het belangrijk dat mensen in de school 
weten wat er moet gebeuren, welke hulp er 
geboden wordt en door wie en waar de grenzen 
van de hulp liggen. Hoe we tot een veilige school 
komen voor leerlingen, medewerkers en alle 
andere betrokkenen is vastgelegd in het school-
veiligheidsplan. Een voorbeeld om de veiligheid te 
waarborgen is dat de schoolleiding, al dan niet in 
samenwerking met de politie, de kluisjes en tassen 

(on)aangekondigd controleert. Bij het aantreffen 
van zaken waaruit strafbare feiten naar voren 
komen, wordt de politie ingeschakeld.

Schoolregels 
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle 
nieuwe leerlingen een exemplaar van de school-
regels. Het motto is ‘Ga met anderen om, zoals je 
wilt dat er ook met jou omgegaan wordt’. Het geeft 
een duidelijk beeld van de rechten en plichten van 
de leerlingen.Deze regels zijn er om de veiligheid 
van iedereen te waarborgen. Overtreding van de 
regels heeft gevolgen. Dit kan zijn verwijdering uit 
de les, maar ook schorsing, overplaatsing naar een 
andere vestiging of in het ergste geval definitieve 
verwijdering van school. De regeling ‘Schorsing en 
verwijdering’ is opvraagbaar via www.meerwegen.nl.

Pesten
In het veiligheidsplan van Accent Nijkerk is een 
anti-pestprotocol opgenomen. Tegenwoordig heb-
ben we niet meer alleen te maken met het ‘gewone’ 
pesten, maar ook met het zogenoemde ‘online’ 
pesten. De verantwoording ligt hiervoor bij degene 
die achter de computer zit en bij de ouder(s)/verzor-
ger(s) en niet bij de school. Wel kan de leerkracht 
en de medeleerlingen er vervolgens in de klas 
last van hebben.Dit is de reden dat wij als school 
zeggen dat we hier wat aan willen doen. Zo hebben 
we een leskist samengesteld over dit onderwerp en 
dit wordt in de klassen besproken, ook het gebruik 
van internet en social media wordt besproken  
(net zoals het anti-pestprotocol). Mevrouw  
W. van der Vlist is onze anti-pest coördinator. 

Rookbeleid
Er mag niet gerookt worden in het gebouw van Accent Nijkerk, op het terrein van Accent Nijkerk en bij 
schoolactiviteiten. Roken in het zicht van de school (en sporthal en dergelijke) is ook niet toegestaan. 
Accent Nijkerk is een school waar duidelijke afspraken zijn over roken en waar actief aan rookpreventie 
wordt gedaan. Zo wordt er onder andere bij het vak verzorging aandacht besteed aan de nadelige gevol-
gen van tabak. Al deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat onze school al vanaf 2004 van STIVORO 
(Stichting Volksgezondheid Roken) het predicaat Rookvrije School heeft.

Alcoholactie
Op Accent Nijkerk worden uitsluitend alcoholvrije activiteiten georganiseerd, zoals een schoolfeest.  
Het is verboden voor leerlingen om alcoholische drank mee te nemen of om in te drinken voorafgaand 
aan het schoolfeest. De schoolleiding neemt passende maatregelen tegen het meesmokkelen en 
indrinken van alcohol. In alle gevallen worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd. Het in bezit hebben 
van alcohol, drugs en tabak op school is verboden. Doordat Accent Nijkerk actief deelneemt aan de anti- 
alcoholactie van de ‘Fris Valley’ heeft Accent 5 sterren gehaald en is het een officiële Alcoholvrije School.

Wij vinden een sterk pedagogisch klimaat heel 

belangrijk. Een klimaat waarin leerlingen en 

medewerkers zich geaccepteerd, gerespecteerd en 

veilig voelen. Iedereen is verschillend en dat mag!

EEN LEEFBARE SCHOOL
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Lestijden
In het algemeen starten de lessen om 8.20 uur.  
Het einde van de lessen varieert per klas, maar 
iedere leerling krijgt gemiddeld tenminste 32 lesuren 
onderwijs per week. Op jaarbasis halen we hierdoor 
de 1000-uren norm. Vanwege de samenwerking met 
andere scholen en instellingen kunnen per leerling 
andere tijden in het rooster opgenomen worden.

Lesuitval 
De school probeert het uitvallen van lessen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Toch kan het soms gebeu-
ren dat een docent onverwacht afwezig is. Wanneer 
dit het eerste lesuur betreft, stelt Accent Nijkerk de 
telefoon keten in werking. Zo komen leerlingen niet 
voor niets naar school. Als door lesuitval een tus-
senuur ontstaat, wordt het lesrooster aangepast. 
De leerling krijgt hierover een bericht mee. Afge-
lopen jaar hebben leerlingen van Accent Nijkerk 
altijd het verplichte aantal uren les gevolgd, ook in 
2019-2020 gaan we aan deze verplichting voldoen.

Ziekte en verzuim van leerlingen
Als een leerling door ziekte of andere redenen niet 
naar school kan komen, dient dit vóór 08.20 uur 
doorgegeven te worden aan de school, de praktij-
kopleiding én het stageadres. Een leerling die op 
school ziek wordt, kan met toestemming van de 
mentor naar huis. De docenten houden iedere les 

bij wie afwezig is. Als een leerling zonder bericht 
van ouder(s)/verzorger(s) afwezig is, wordt er 
contact opgenomen met thuis. 

Lestijden

1e uur 08.20 - 09.10

2e uur 09.10 - 10.00

Pauze 10.00 - 10.20

3e uur 10.20 - 11.10

4e uur 11.10 - 12.00

Pauze 12.00 - 12.30

5e uur 12.30 - 13.20

6e uur 13.20 - 14.10

Pauze 14.10 - 14.25

7e uur 14.25 - 15.15

8e uur 15.15 - 16.05

9e uur 16.05 - 16.55

Afwijkende tijden op maandagochtend

1e uur 08.20 - 09.10

2e uur 09.10 - 10.10

Pauze 10.10 - 10.30

3e uur 10.30 - 11.10

4e uur 11.10 - 12.00

Indien de leerling langere tijd niet naar school kan 
komen, gaan we samen met de ouder(s)/verzor-
ger(s) bekijken hoe we het onderwijs, rekening 
houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hier-
bij maken we eventueel gebruik van de deskundig-
heid van een consulent onderwijsondersteuning 
zieke leerlingen. Meer hierover leest u in het 
protocol ‘Medisch handelen en medicijnverstrek-
king’, het protocol ligt ter inzage op school. 

Als een leerling voor onderzoek of behandeling 
naar dokter, tandarts of specialist moet, maakt u 
dan een afspraak ná schooltijd. De mentor neemt, 
bij ongeoorloofd verzuim, maatregelen om de 
gemiste uren in te halen. Als een leerling om een 
andere reden dan ziekte, lessen wil verzuimen, 
moeten de ouder(s)/verzorger(s) vooraf schrifte-
lijk toestemming vragen aan de directie. 
Op Accent Nijkerk geldt een verzuimprotocol, 
waarin verzuimregels en procedures zijn opge-
nomen. Hierin staat ook beschreven wanneer en 
hoe de leerlingen en/of de ouder(s)/verzorger(s) 
worden opgeroepen voor het verzuimspreekuur. 
Het protocol ligt ter inzage op school.

Verlof
De overheid verbiedt de school vrij te geven 
buiten de schoolvakanties om. Accent Nijkerk 
kan daarom niet ingaan op verzoeken voor een 
extra vervroegde of verlengde vakantie. Wij zijn 
verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de 
leerplichtambtenaar van de gemeente waar de 
leerling woont. 

Vakantieregeling 2019 - 2020
• Herfstvakantie
 maandag 21 oktober 2019 t/m  

vrijdag 25 oktober 2019
• Kerstvakantie
 maandag 23 december 2019 t/m  

vrijdag 3 januari 2020
• Voorjaarsvakantie
 maandag 24 februari 2020 t/m  

vrijdag 28 februari 2020
• Paasweekeinde
 maandag 13 april 2020
• Meivakantie
 maandag 20 april 2020 t/m 

vrijdag 1 mei 2020
• Bevrijdingsdag
 dinsdag 5 mei 2020
• Hemelvaartsdag
 donderdag 21 mei 2020
• Pinksterweekeinde
 maandag 1 juni 2020
• Zomervakantie
• maandag 20 juli 2020 t/m  

vrijdag 28 augustus 2020 

Studiedagen (leerlingen zijn vrij)
• maandag 2 september 2019
• vrijdag 10 april 2020  
• maandag 4 mei 2020   
• vrijdag 22 mei 2020   
• woensdag 15 juli 2020
• donderdag 16 juli 2020
• vrijdag 17 juli 2020

DAGELIJKS SCHOOLLEVEN
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Mobiele telefoons
Binnen Accent Nijkerk hanteren we verschillende 
fasen voor het gebruik van mobiele telefoons: 

Fase 1: de leerling mag vrij gebruik maken van zijn/
haar telefoon tijdens de les. Wanneer de docent 
iets uitlegt is de telefoon niet zichtbaar. 

Fase 2: de leerling mag alleen tijdens de pauzes 
zijn/haar telefoon gebruiken. Tijdens de lessen  
ligt de telefoon in de kluis/telefoontas. 

Fase 3: de leerling mag geen telefoon gebruiken 
op school. Bij aankomst wordt deze ingeleverd bij 
de mentor of docent en aan het einde van de dag 
krijgt de leerling de telefoon weer terug. 

De mentor of vakdocent bepaalt in welke fase de 
leerling zit. 

Film en video
Op Accent Nijkerk hebben we regels opgesteld 
over films en televisiekijken. De leerkracht vertoont 
alleen beelden (via bijvoorbeeld televisie-uitzen-
dingen, video, DVD, internet) die een opvoedkundi-
ge- of educatieve bedoeling hebben. Uiteraard zal 
het vertoonde beeld- materiaal in overeenstem-
ming zijn met de leeftijd van de leerling of groep. 

ENKELE REGELS Steeds vaker komt het voor dat de media de school 
bezoeken. Daarbij worden foto`s en video-opnamen 
gemaakt. Deze kunnen worden gepubliceerd.  
Het openbaar maken van beeldmateriaal gemaakt 
zonder toestemming van de geportretteerde is bij de 
wet verboden. Ook op onze website worden foto`s 
waarop leerlingen staan openbaar gemaakt. Middels 
het toestemmingsformulier heeft u hier wel of geen 
toestemming voor gegeven.

Kledingregels 
Vanuit het veiligheidsaspect zijn er regels opgesteld 
voor het dragen van kleding. Het gaat hierbij om 
uitdagende kleding en/of kleding waarbij sommige 
groeperingen in Nederland discriminerende bedoe-
lingen hebben.

Energiedranken
Soms komen leerlingen op school met energie-
drankjes. In één blikje energiedrank zit veel cafeïne 
en daarnaast erg veel suiker. Wij raden over het 
algemeen het drinken van energiedrank af. In en  
om school zijn ze niet toegestaan.

Gymlessen
De gymlessen zijn verplicht, tenzij een schriftelijke 
verklaring van de ouder(s)/verzorger(s) wordt 
afgegeven. Bij het regelmatig niet deelnemen aan 
de gymlessen wordt de schoolarts ingeschakeld. 
Accent biedt Motorisch Remedial Teaching aan voor 
leerlingen die op sommige motorische gebieden 
extra aandacht nodig hebben.

Vervoer ‘gewonde’ leerlingen
Sinds 1 januari 2008 mogen scholen niet zonder 
de toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) de 
leerlingen die geblesseerd of gewond zijn geraakt 
naar het ziekenhuis vervoeren. Daarnaast komen 
ambulances niet voorrijden als er sprake is van 
een simpele blessure. Als ouder(s)/verzorger(s) 
niet bereikbaar zijn, kan er een vervelende situatie 
ontstaan waarbij er te lang niets gebeurt. Dat 
willen wij graag voorkomen. Wij hebben daarom 
de volgende afspraak: Indien ouder(s)/verzorger(s) 
niet willen dat de school hun eventueel gewond 
geraakte zoon/dochter/pupil vervoert naar het 
ziekenhuis voor eerste hulp, dan kunnen zij dat 
schriftelijk aangeven. Wij verwachten dan wel 
van deze ouder(s)/verzorger(s) een permanente 
bereikbaarheid, zodat wij goed en snel kunnen 
overleggen wanneer er een ongeluk gebeurt. 
Levert u niets in, dan kan de school het vervoer 
zelf regelen. Het spreekt overigens voor zich dat 
wij altijd contact opnemen als er een ongeluk 
heeft plaats gevonden. Het gaat er immers om dat 
de leerling zo snel mogelijk de juiste medische 
hulp krijgt.

Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywet-
geving geldt in de hele Europese Unie. 

Dit houdt in dat wij als school nog zorgvuldiger 
met de persoonsgegevens van onze leerlingen 
moeten omgaan. Zo kunnen wij niet zomaar na-
men, foto’s en video’s met leerlingen erop gebrui-
ken in onze publicitaire middelen zonder daarvoor 
door de ouders/verzorgers of vanaf de 16-jarige 
leeftijd, door de leerling zelf, toestemming gekre-
gen te hebben.
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Dagopeningen en vieringen
De dag wordt gestart in de klas met een 
dagopening. De christelijke feestdagen  
worden met elkaar op gepaste wijze gevierd.

Kamp
Elk jaar gaan de eerstejaarsleerlingen in 
het voorjaar op kamp. Dit is een educatief 
kamp en is een wezenlijk onderdeel van het 
lesprogramma. 

Introductieweek
In de bovenbouw is een introductieweek, 
waarbij de leerlingen kennismaken met 
elkaar en met de manier van werken in de 
bovenbouw. In deze periode starten de 
leerlingen met het maken van hun Individu-
eel OntwikkelPlan (IOP).

Sportdagen
Als school willen wij de leerlingen kennis 
laten maken met alle vormen van sporten. 
Dit vindt plaats tijdens de gymlessen of bij 
de sportdagen, in de vorm van clinics.  
Voor de onderbouwgroepen vindt er in 

oktober een sportdag plaats in Nijkerk en 
in het voorjaar een sportdag in combinatie 
met drie andere praktijkonderwijsscholen 
uit de regio. De tweedejaarsleerlingen gaan 
op survivaldag.

Excursies 
De school onderneemt voor alle leerlingen 
veel leuke excursies, zoals naar Walibi voor 
de bovenbouw. Eén keer per jaar wordt er 
een winteractiviteit georganiseerd waar 
ze kunnen kiezen uit schaatsen of skiën. 
Als school spelen wij mee met het 4 tegen 
4 voetbaltoernooi, waarbij de school een 
team samenstelt. Verder spelen wij in op 
incidentele aanbiedingen.

Schoolfeest
De leerlingenraad samen met mentoren en 
anderen organiseren één keer per jaar een 
schoolfeest.

Internationalisering
Contact tussen mensen op verschillende 
plaatsen op aarde bestaat sinds mensen-
heugenis. Wij vinden het belangrijk dat leer-
lingen ook met mensen uit andere landen 
contact hebben. We kunnen veel leren van 
mensen uit andere landen. Vorige jaren gin-
gen leerlingen op studiereis naar Engeland, 
Frankrijk, België, Duitsland, Polen, Tsjechië 
en Griekenland. Ook komend jaar zullen we 
internationaliseringsprojecten uitvoeren.

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
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Aanmelding
De ouder(s)/verzorger(s) melden de leerling aan  
na overleg met en advies van de huidige school.  
De aanmelding wordt besproken door de Commissie 
van Benoeming van Accent Nijkerk. Binnen de regio 
Nijkerk wordt door de Permanente Commissie 
Leerlingenzorg PCL) nader onderzoek gedaan om 
te bepalen of de leerling toelaatbaar is. Op grond 
van het dossier van de aanleverende school, het 
intakegesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s) 
en de bevindingen van de Permanente Commissie 
Leerlingenzorg (PCL) NW Veluwe wordt een advies 
gegeven: Toelaatbaar: De PCL NW-Veluwe geeft een 
toelaatbaarheidsverklaring tot het praktijkonderwijs 
(PrO). Niet toelaatbaar: De PCL-NW-Veluwe geeft 
een advies aan de ouder)s)/verzorger(s) en de school 
hoe de leerling verder begeleid moet worden en welke 
schoolsoort eventueel geschikt is.

Leerlingen stromen in vanuit:
BaO = BasisOnderwijs groep 7 en 8
SBaO = Speciaal BasisOnderwijs groep 7 en 8
SO = Speciaal Onderwijs
VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs
VO = Voortgezet Onderwijs
LWOO = Leerwegondersteunend Onderwijs
PrO = Praktijkonderwijs

zijn, is de leerling klaar voor een eenvoudige en 
assisterende functie in het bedrijfsleven. Deze 
functies zijn in vier niveaus te verdelen:

1. het vrije bedrijf, zonder speciale voorzieningen;
2. het vrije bedrijf, waar mogelijkheden zijn voor 

bijvoorbeeld extra begeleiding of subsidies;
3. de beschermde werkplek;
4. de dagbesteding, waar de werknemer werkt  

op zijn/haar eigen niveau.

Nazorg
De leerlingen die de school verlaten, krijgen in het 
kader van nazorg vanuit de school nog een jaar 
begeleiding via de TAP (Trajectbureau Arbeid  
Praktijkonderwijs). Dit betekent dat er twee keer 
per jaar bij leerling/ouder(s)/verzorger(s) en 
bedrijf/instelling/school wordt geïnformeerd hoe 
het gaat op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding. 
Mochten er hulpvragen zijn, dan wordt er bekeken 
welke instantie binnen de TAP de hulpvragen kan 
beantwoorden of hierop actie onderneemt. 

Toelating
Een leerling komt in aanmerking voor een plek  
op Accent Nijkerk als hij/zij aan onderstaande 
criteria voldoet:
De leerling heeft een leerachterstand van drie  
jaar of meer op twee van de vier volgende leer-
gebieden: technisch lezen, begrijpend lezen, 
rekenen en taalverzorging. Waarvan één van  
de twee begrijpend lezen of rekenen is. Het IQ  
ligt tussen 55 en 80.

Pilot pro/vmbo op Accent Nijkerk 
In groep 8 van de basisschool wordt beslist naar 
welke vorm van vervolgonderwijs een kind gaat. 
Voor sommige kinderen komt dit besluit te vroeg: 
met extra steun zijn zij mogelijk in staat om een 
andere vorm van onderwijs te behalen. 
Voor deze leerlingen bieden wij vanaf komend 
schooljaar een schakeltraject aan in samenwer-
king met het Corlaer College. Zij starten in het 
Praktijkonderwijs en in dat eerste jaar wordt 
bekeken of overstap naar vmbo (Leerweg Onder-
steunend Onderwijs) mogelijk is. 
Meer informatie hierover is op school verkrijgbaar.
 
Uitstroom
Leerlingen stromen na het praktijkonderwijs uit 
naar: arbeid of vervolgonderwijs: MBO entree 
opleiding, 

Uitstroom is mogelijk naar werk en soms ook naar 
een vervolgopleiding. Als de stages achter de rug 

AANMELDING,  
TOELATING EN VERVOLG

Uitstroom naar werk en vervolgopleiding 2018 – 2019

Werk Verhuizing Entree MBO 1
BBL

MBO 2
BBL

MBO 2 
BOL

Andere 
PRO

ATC Anders Totaal 

29 1 8 3 0 2 0 0 1 44

65% 2% 19% 7% 0% 5% 0% 0% 2%
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Het is van groot belang dat ouder(s)/

verzorger(s) en school samen de 

leerling begeleiden. Dit betekent dat wij 

regelmatig contact hebben met u als 

ouder(s)/verzorger(s). 

Leerlingenraad
Accent Nijkerk vindt het belangrijk dat ook de leerlin-
gen meedenken met de school, daarom hebben we 
een leerlingenraad. Aan het begin van elk schooljaar 
worden uit onder-, midden- en bovenbouw leerlingen 
gekozen, die deelnemen aan de raad. De leerlingen-
raad vergadert één keer per maand en adviseert 
de school over een aantal voor hen belangrijke 
zaken. U kunt hierbij denken aan het schoolkamp, 
de schoolreis, het schoolfeest, de inrichting van 
het schoolplein en dergelijke. Indien nodig heeft 
een vertegenwoordiging van de leerlingenraad ook 
overleg met de medezeggenschapsraad (DMR) van 
de school, waarin personeel en ouder(s)/verzorger(s) 
vertegenwoordigd zijn.

Medezeggenschap
Er bestaat één gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR). Elke vestiging kent een eigen 
deelmedezeggenschapsraad (DMR). De GMR houdt 
zich bezig met zaken die voor de Meerwegen  
scholengroep als geheel geregeld moeten worden  
of voor alle vestigingen van belang zijn.  
De samenstelling van alle raden is aan het begin van 
het cursusjaar te lezen in het ‘Nieuwsbericht voor 
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen’. Hierin staan 
ook eventuele vacatures vermeld en de wijze waarop 
daarin wordt voorzien. De reglementen van de GMR 
en de deelraden zijn verkrijgbaar bij het secretariaat 
van de school. De DMR van Accent Nijkerk zal dit 
schooljaar een aantal keren een bijdrage leveren aan 
de nieuwsbrief van Accent. Hierin worden actuele 
zaken gedeeld.

Nieuwsbericht
In de begeleiding van onze leerlingen vinden wij 
het geven van informatie aan de ouder(s)/verzor-
ger(s) erg belangrijk. Regelmatig worden ouder(s)/
verzorger(s) en leerlingen geïnformeerd door 
een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt per e-mail 
verstuurd naar ouder(s)/verzorger(s) waarvan het 
actuele mailadres bekend is. De nieuwsbrief is ook 
te lezen op de website. Op verzoek kan de nieuws-
brief u per post toegezonden worden. 
Op die manier blijft u bij de school betrokken 
en weet u wat er speelt.

Huisbezoek
Voor de kerstvakantie zullen de mentoren van 
de onderbouw de leerlingen thuis bezoeken, 
om kennis te maken met de thuissituatie. In de 
bovenbouw gebeurt dit alleen als dit wenselijk 
is. Dit alles wordt gedaan om de leerling zo goed 
mogelijk te kunnen begeleiden. 

Website
Accent Nijkerk heeft een website, die een goed 
beeld geeft van de school. Het jaaroverzicht op de 
website geeft actuele informatie over de activitei-
ten. Hier kunt u informatie vinden, maar er staan 
ook foto’s van activiteiten. Ook kunt u hier het 
schoolplan en jaarplan vinden. Daarnaast liggen 
alle beleidsdocumenten ook ter inzage bij het 
secretariaat. De site is zeker een bezoekje waard: 
www.accentnijkerk.nl. Daarnaast is de school te 
volgen via Facebook en Twitter.

Portfolio en uitstroomprofielgesprekken
Het is van groot belang dat ouder(s)/verzorger(s) en 
school samen de leerling begeleiden. Dit betekent dat 
wij regelmatig contact met de ouder(s)/verzorger(s) 
belangrijk vinden. Daarom is er voor de ouder(s)/
verzorger(s) van alle leerlingen aan het begin van het 
schooljaar een ouderavond om kennis te maken met 
de mentor en te bespreken wat u kunt verwachten van 
het komende schooljaar. Tevens is er tweemaal per 
jaar een ouderavond waarbij ook de leerling aanwezig is.

Er vinden twee keer per jaar portfolio en uistroompro-
fielgesprekken plaats. Tijdens het portfoliogesprek 
in januari is er ook de gelegenheid om met vakleer-
krachten te spreken. In april is het uitstroomprofiel-
gesprek waar het uitstroomprofiel en het OPP van 
de leerling wordt besproken. Tijdens de portfolioge-
sprekken worden de (leer)resultaten van uw zoon/ 
dochter besproken aan de hand van zijn/ haar digitale 
portfolio in PROFIJT.

Stage informatiebijeenkomst
Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die stage gaan 
lopen, krijgen gedurende het schooljaar een uitno-
diging voor de stage informatieavond. Tijdens deze 
avond maakt u kennis met de achtergronden, doelen 
en werkwijze rond de stage van uw zoon/dochter/pu-
pil. Voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die, 
naar verwachting, binnen een jaar de school verlaten 
om de stap naar de arbeidsmarkt en/of vervolgoplei-
ding te maken, wordt er een ouderavond gehouden 
over de TAP (Trajectbureau Arbeid Praktijkonderwijs).

COMMUNICATIE

http://www.accentnijkerk.nl
http://facebook.com/AccentPraktijkonderwijsNijkerk 
https://twitter.com/accentnijkerk
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Schoolboeken
Ouder(s)/verzorger(s) dragen niet meer bij in de 
kosten voor boeken. Deze kosten worden door 
het ministerie van OC&W direct vergoed aan de 
school. De boeken worden door de school besteld 
en aan de leerling ter beschikking gesteld. 

De aanschaf van gereedschap, werkkleding en 
dergelijke betreft een individuele investering en 
deze materialen worden voor meerdere jaren 
gebruikt. De kosten hiervoor zijn voor de ouder(s)/
verzorger(s) en het aangeschafte gereedschap is 
eigendom van de leerling of ouder(s)/verzorger(s).

Ouderbijdrage
Alle geldelijke bijdragen die de school aan de 
ouder(s)/verzorger(s) vraagt, vallen onder de 
term ‘ouderbijdrage’. De ouderbijdrage heeft het 
karakter van een vrijwillige bijdrage. Dit betekent 
dat de toelating tot de school, het onderwijs of 
examens niet afhankelijk is van deze bijdrage. Met 
de opbrengst van de ouderbijdrage worden veel 
nuttige en noodzakelijke activiteiten gefinancierd. 
U kunt daarbij denken aan leer- en hulpmiddelen 
ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collec-
tieve ongevallenverzekering, maar ook activiteiten 
als sportdagen en excursies. De overheid vergoedt 
deze activiteiten niet en de school en de mede-

zeggenschapsraad vinden dergelijke zaken wel 
belangrijk. De school kan aangeven dat ouder(s)/
verzorger(s) worden geacht bepaalde materialen 
aan te schaffen (te denken valt aan: werk kleding, 
gereedschap et cetera), mogelijk via school. 

Elke bijdrage is vrijwillig, maar als ouder(s)/verzor-
ger(s) is het belangrijk te realiseren dat het volgen 
van een bepaalde opleiding gepaard kan gaan 
met extra kosten. De school kan deze materialen 
aanbieden. Als u besluit deze materialen niet via 
school aan te schaffen, dan bent u zelf verantwoor-
delijk voor het aanschaffen van de materialen via 
een andere leverancier.

Bring Your own device
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 krijgen 
leerlingen in klas 1 en de leerlingen die de praktij-
kopleiding BWI of PIE op het Corlaer College volgen 
de kans een eigen chromebook te huren of te kopen 
via The Rent company. Bij huren betaal je maande-
lijks een bedrag voor drie of vier jaar. Daarna is het 
mogelijk het chromebook te kopen.

Sponsoring
De bekostiging van de school is niet afhankelijk van 
sponsoring en donaties, derhalve is hier geen beleid 
voor opgesteld.

KOSTEN EN VERZEKERING

Vrijwillige ouderbijdrage 
Voor alle extra leuke activiteiten, zoals een dagtrip, 
feesten, extra sportevenementen en excursies 
krijgen wij geen geld van de overheid. Omdat deze 
activiteiten wel heel nut tig zijn, vragen wij er elk 
jaar aan alle ouders een vrijwillige financiële bijdra-
ge voor. Daarover sturen we hen ook een brief aan 
het begin van het schooljaar.

De vrijwillige ouderbijdrage is per leerjaar verschillend. 
In het overzicht kunt u zien hoe de bedragen per 
leerjaar zijn opgebouwd. De hoogte van het bedrag 
wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de MR.
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Financieel verantwoordelijk
Of een leerling nu meerderjarig is of niet: de school 
blijft de ouder(s)/verzorger(s) altijd aanspreken 
op financiële zaken. De wet bepaalt immers dat 
ouder(s) of verzorger(s) financieel verantwoordelijk 
blijven voor meerderjarige kinderen van 18, 19 en 
20 jaar voor wat betreft de kosten van levensonder-
houd en studie.

maar dit hangt af van het inkomen. Ook het aantal 
kinderen jonger dan 18 jaar telt mee. Dit budget 
is aan te vragen via de website van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO)   Scholieren die  
18 jaar worden kunnen nog wel een basistoelage 
aanvragen.

Regeling Schooltas
Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in Amers-
foort wonen en een netto inkomen hebben van 
minder dan € 1.565,00 per maand, kunnen bij de 
gemeente een tegemoetkoming in de schoolkos-
ten aanvragen van € 300,00 per kind. Deze regeling 
wordt de ‘regeling schooltas‘ genoemd.

Stichting Leergeld
Meedoen met sport, een schoolexcursie of kunst-
zinnige vorming is voor veel kinderen niet vanzelf-
sprekend. Daarom geeft Stichting Leergeld hen 
praktische hulp om mee te doen. Stichting Leergeld 
is een particulier fonds met een Goede Doelensta-
tus. Leergeld helpt als laatste vangnet kinderen met 
het kunnen ‘meedoen’. Door voorlichting over be-
schikbare voorzieningen, door bemiddeling tussen 
ouder(s)/verzorger(s) en hulpverlenende instanties 
en pas daarna door eventuele aanvullende financi-
ele/materiële hulp met bijvoorbeeld een renteloos 
voorschot of een gift in geld of natura. 
Voor meer informatie kunt u kijken op internet: 
www.leergeldamersfoort.nl of www.leergeldnij-
kerk.nl. Deze stichting is onder andere actief in 
Nijkerk, Amersfoort en in Soest/Baarn.

Verzekeringen en aansprakelijkheid
De school heeft een verzekeringspakket afgeslo-
ten, bestaande uit een ongevallen-verzekering en 
een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van 
de ongevallen verzekering zijn alle betrokkenen, bij 
schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilli-
gers) verzekerd. 

De verzekering geeft recht op een vergoeding  
van medische kosten als gevolg van een ongeval, 
voor zover deze kosten niet vergoed worden 
door de eigen ziektekostenverzekeringen en een 
(beperkte) uitkering, indien een ongeval leidt tot 
blijvende invaliditeit of overlijden. Materiële scha-
de (kapotte bril, fiets et cetera) valt niet onder 
de dekking. Wanneer zich een ongeval voordoet, 
dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit direct te 
melden aan de school.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de 
school zelf, als zij die ten behoeve van de school 
actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), 
dekking tegen schadeclaims ten gevolge van 
onrechtmatig handelen van deze personen. Onder 
deze verzekering is onrechtmatig handelen van 
leerlingen niet gedekt. Wanneer de school schade 
lijdt door onrechtmatig handelen van een leerling, 
zullen de ouders daarvoor aansprakelijk worden 
gesteld. Voor excursies en reisweken heeft de 
school een doorlopende reisverzekering met 
werelddekking afgesloten. Ook de leerlingen zijn 
via deze verzekering verzekerd. 

Tegemoetkoming studiekosten 
Met ingang van 1 januari 2010 is de tegemoetko-
mingsstudiekosten komen te vervallen. Ouder(s)/
verzorger(s) kunnen nu een kindgebonden budget 
aanvragen. Dit is een tegemoetkoming van de 
overheid in de kosten voor gezinnen tot een 
bepaald inkomen. Wie kinderen heeft onder de 18 
jaar, kan kindgebonden budget krijgen,

Overzicht van de kosten per leerjaar (onder voorbehoud van wijzigingen)

Betreft: (wordt in oktober in rekening gebracht) Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Klas 6 Entree

Diverse activiteiten

(bijvoorbeeld klassenuitje, kerstfeest € 15,- € 15,- € 15,- € 15,- € 15,- € 15,- € 15,-

Sport- en cultuuractiviteiten € 5,- € 5,- € 10,- € 10,- € 10,- € 10,- € 10,-

Huur kluisje € 10,- € 10,- € 10,- € 10,- € 10,- € 10,- € 10,-

Informatievoorziening ouders, ouderavonden

Ongevallenverzekering € 15,- € 15,- € 15,- € 15,- € 15,- € 15,- € 15,-

Totaal € 45,- € 45,- € 50,- € 50,- € 50,- € 50,- € 50,-

Onderstaande activiteiten worden voorafgaand aan activiteit in rekening gebracht:

Wintersportdag:
Schaatsen
Skiën

€ 20,- € 20,-
€ 40,-

€ 20,-
€ 40,-

€ 20,-
€ 40,-

€ 20,-
€ 40,-

€ 20,-
€ 40,-

€ 20,-
€ 40,-

Survival € 20,-

Dagtrip (bijvoorbeeld Walibi) € 25,- € 25,- € 25,- € 25,- € 25,-

Kamp € 65,-

Totaal € 130,- € 125,- € 135,- € 135,- € 135,- € 135,- € 135-

36

http://www.leergeldamersfoort.nl
http://www.leergeldnijkerk.nl
http://www.leergeldnijkerk.nl
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De Meerwegen scholengroep bestaat uit zes sterke, 
apart gepositioneerde scholen, elk met een eigen pro-
fiel. Scholen die op basis van een protestants-chris-
telijke grondslag kwaliteitsonderwijs verzorgen in 
Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. De scholengroep 
bestaat uit het Corderius College, het Corlaer College, 
het Oostwende College, het Farel College, Het  
Element, Accent praktijkonderwijs (Nijkerk)/ 
PR033college (Amersfoort) en het Taalcentrum.

Missie
Wij willen iets betekenen voor een betere, duur-
zame en inclusieve wereld. Een wereld waarin 
mensen gelijkwaardig zijn, met respect en vanuit 
vertrouwen met elkaar omgaan, omzien naar 
elkaar, elkaar willen ontmoeten en elkaars talenten 
willen benutten. Hiervoor putten wij uit de chris-
telijke bron. Onze scholen geven vanuit deze bron 
ieder invulling aan hun eigen identiteit.

Visie
Wij vormen een leef-, leer- en werkgemeenschap 
waarbinnen die ene leerling maximaal wordt 
uitgedaagd en nieuwsgierig blijft om zich perma-
nent en overal te ontwikkelen. Dit gebeurt vanuit 
de persoon die hij of zij is, in relatie met de wereld 
en de mensen om zich heen.

Organisatie
De Meerwegen scholengroep gaat uit van de 
Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet 
Onderwijs Eemland (PCVOE). Het college van 
bestuur is eindverantwoordelijk voor alle scholen.
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid 
van het college van bestuur.

Medezeggenschap is geregeld op elke school in 
de DMR. Op het niveau van de scholengroep is 
dat de GMR, bestaande uit ouder(s)/verzorger(s), 
leerlingen en medewerkers. Het stafbureau 
ondersteunt de scholen en het college van bestuur 
op het gebied van financiën, personeelszaken en 
administratieve ondersteuning. Alle informatie 
over de scholengroep kunt u vinden op  
www.meerwegen.nl

Klachtenregeling
Wij hechten veel waarde aan een goede verstand-
houding tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen 
en medewerkers en wij doen ons uiterste best om 
klachten te voorkomen. Helaas blijft altijd het risi-
co bestaan dat zaken niet optimaal verlopen. Kijk 
dan op www.meerwegen.nl/klacht welke stappen u 
kunt ondernemen. Daar vindt u ook  
onze klachtenregeling.

MEERWEGEN  
SCHOLENGROEP
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http://www.meerwegen.nl
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DHR. G. VAN DEN BURG

(BGE)

G.VANDENBURG@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. P. BROEDERS

(BRP)

P.BROEDERS@ACCENTNIJKERK.NL

MW. M.A. HAANSCHOTEN

(HNA) LOCATIEDIRECTEUR

M.HAANSCHOTEN@ACCENTNIJKERK.NL

MW. J. VAN GENT

(GEJ) LOGOPEDISTE

J.VANGENT@ACCENTNIJKERK.NL

MW. M. EDELENBOS-KLAVER  

(EDM)

M.EDELENBOS@ACCENTNIJKERK.NL

MW. I. CROESE

(CRI)

I.CROESE@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. R.W. HARDEVELD

(HDR) SYSTEEMBEHEERDER

R.HARDEVELD@ACCENTNIJKERK.NL

MW. C. V.D. GOOT-VAN DEN HERIK

(GOC)

C.VANDERGOOT@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. G.D.K. VAN EGMOND  

(EGM) COÖRDINATOR STAGE  

VERTROUWENSCONTACTPERSOON 

G.VANEGMOND@ACCENTNIJKERK.NL

MW. K.C. BOER-HAMOEN

(BOK) SECRETARIAAT

K.BOER@ACCENTNIJKERK.NL

MW. M. VAN DEN BROEK

(BRO)

M.VANDENBROEK@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. H. BRANDERHORST

(BHH)

H.BRANDERHORST@ACCENTNIJKERK.NL

MW. M.J. VAN DIJK

(DKM) STAGEDOCENT

M.VANDIJK@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. DRS. J.T. VAN HEERIKHUIZE

(HEE) VESTIGINGSDIRECTEUR

J.VANHEERIKHUIZE@

ACCENTPRAKTIJKONDERWIJS.NL

MW. R. DE GRAAF

(GRA)

R.DEGRAAF@ACCENTNIJKERK.NL 

MW. M.J.F. VAN EIJCK MSC

(EIM) ORTHOPEDAGOOG

M.VANEIJCK@ACCENTNIJKERK.NL

MW. A. DUKEL 

(DUK) 

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

A.DUKEL@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. T. VAN DEN HEUVEL

(HET)

T.VANDENHEUVEL@ACCENTNIJKERK.NL

MW. W. GULIKER

(GUL) TEXTIEL

W.GULIKER@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. H. FAHNER

(FAH) AFDELINGSLEIDER

H.FAHNER@ACCENTNIJKERK.NL

MEDEWERKERS

Onderwijzend en ondersteunend personeel
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MW. G.M. HIDDING

(HID)

G.HIDDING@ACCENTNIJKERK.NL

MW. H. JANSEN-DE VRIES

(JAH)

H.JANSEN@ACCENTNIJKERK.NL

MW. A. VAN DE KOLK

(KLK)

A.VANDEKOLK@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. E.J. HENRY

(HRY) CONCIERGE

M.HENRY@ACCENTNIJKERK.NL

MW. M.H. HURKMANS

(HUR) STAGEDOCENT

M.HURKMANS@ACCENTNIJKERK.NL

MW. A.E. HOEKERD

(HOA)

A.HOEKERD@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. C. KOK

(KOC) STAGEDOCENT EN ICT

C.KOK@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. D.J. KOOPS

(KOD) PREVENTIEMEDEWERKER

DJ.KOOPS@ACCENTNIJKERK.NL

Onderwijzend en ondersteunend personeel

DHR. J. TOEBES

(TOJ) BEWEGINGSONDERWIJS

J.TOEBES@ACCENTNIJKERK.NL

MW. H. VAN RULER-JONKER

(RUL) SECRETARIAAT

H.VANRULER@ACCENTNIJKERK.NL

MW. M. LAKERVELD-GRIJPSTRA

(LAK) DOCENT AVO EN STAGEDOCENT

M.LAKERVELD@ACCENTNIJKERK.NL

MW. C. VAN VELUW-VAN DAM

(VWC)

C.VANVELUW@ACCENTNIJKERK.NL

MW. A. SCHOUTEN-RISPEN

(SAN) KWALITEITSMEDEWERKER

A.SCHOUTEN@ACCENTNIJKERK.NL

MW M.J. LOEF

(LOM) CONSUMPTIEVE TECHNIEK

M.LOEF@ACCENTNIJKERK.NL

MW. W.A. VAN DER VLIST

(VLW)

W.VANDERVLIST@ACCENTNIJKERK.NL

MW. G.J. SOUMAN-UITSLAG

(SOU)

G.SOUMAN@ACCENTNIJKERK.NL

DHR. T.J. VAN OOIJEN

(OOT) CONSUMPTIEVE TECHNIEK

TJ.VANOOIJEN@ACCENTNIJKERK.NL

MW. L. VONNO

(VON)

L.VONNO@ACCENTNIJKERK.NL

MW. N. STAM

(STN) ORTHOPEDAGOOG

 N.STAM@ACCENTNIJKERK.NL

MW. I. VAN DE POPPE

(POP)

I.VANDEPOPPE@ACCENTNIJKERK.NL



S
C

H
O

O
LG

ID
S

 1
9

 /
 2

0

44

45

MEDEWERKERS

Praktijkdocenten in samenwerking met 
Aeres Nijkerk (088) 020 59 00

DHR. B. STOFFER

HOUT

DHR. R.T. VAN DE GROEP

METAAL

DHR. T. GROOT

METAAL

DHR H. RAVIER

METAAL

DHR E.J. DE JONG

METAAL/SCHILDEREN

Praktijkdocenten in samenwerking met het Corlaer College (033) 245 64 34

DHR. H. VAN DER BEEK

GROENVOORZIENING

DHR. N. VAN DEN HOORN

GROENVOORZIENING

DHR. J. MULDER

DIERENHOUDERIJ

45



Postadres:
Postbus 364
3860 AJ Nijkerk

Bezoekadres:
Ds. Kuypersstraat 1
3863 CA Nijkerk

T: (033) 245 88 19
F: (033) 246 33 55
E: pro@accentnijkerk.nl

www.accentnijkerk.nl

facebook.com/ 
AccentPraktijkonderwijsNijkerk

twitter@Accentnijkerk

mailto:pro%40accentnijkerk.nl?subject=
mailto:www.accentnijkerk.nl?subject=
http://facebook.com/AccentPraktijkonderwijsNijkerk 
http://facebook.com/AccentPraktijkonderwijsNijkerk 
https://twitter.com/accentnijkerk
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