
  

Jaargang 2021 – 2022   Nummer 8 
akkerfeitje@bsdeakker.nl 

AGENDA 
 

juni 2022 
 

20-06 Intekenen rapportgesprekken 

24-06 Rapport mee 

27-06 Start rapportgesprekken 

28-06 MR-vergadering 

 

juli 2022 
 

06-07 Musical groep 8A 

07-07 Musical groep 8b 

08-07 Vossenjacht 

08-07 Akkerfeitje 9 

 

Akkerfeitje 
 



  

 Beste ouders, kinderen en collega’s, 

 

Het schooljaar is alweer bijna afgelopen, een heel schooljaar waarin ik niet aan het werk was vanwege een 

diagnose die een enorme impact had op mij en mijn gezin. Het was de start van een lang en zwaar 

behandeltraject. Vrijdag 3 juni a.s. heb ik mijn laatste behandeling en neem ik afscheid van de 

verpleegkundigen van de dagbehandeling. Een, voor mij inmiddels vertrouwde, plek waar ik meerdere 

keren per maand kwam voor mijn behandeling. Ik sta aan het begin van een nieuwe fase, een fase waarin 

hopelijk duurzaam herstel optreedt en waarin ik minder vaak naar het ziekenhuis moet, een fase dus waarin 

ik het ‘normale leven’ stap voor stap weer op kan pakken en daar hoort werk voor mij ook bij. 

In mijn vorige bericht in het Akkerfeitje sprak ik de verwachting uit dat ik in januari/februari weer wat vaker 

op school hoopte te zijn, helaas is dat niet gelukt. Vooral de extreme vermoeidheid maakte dat ik pas op de 

plaats moest maken.   

Op De Akker heeft het leven het afgelopen jaar uiteraard ook niet stilgestaan, ik ben al een paar keer langs 

de school gereden om een blik te werpen op de Groene Speelplaats en van collega’s heb ik gehoord dat de 

aula en de bibliotheek ook een verandering hebben ondergaan. Daarnaast zijn er uiteraard ook nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, er zijn nieuwe leerkrachten, nieuwe kinderen en nieuwe 

ouders. Al deze ontwikkelingen maken dat de school is veranderd, ik ben erg nieuwsgierig naar het ‘leven’ 

op De Akker.  

Ik verwacht niet dat ik voor het einde van het schooljaar weer aan het werk ben, ik verwacht wel dat ik 

sommige werkzaamheden op kan pakken zowel op bovenschools- als op schoolniveau. Hoe mijn 

werkhervatting er precies uit gaat zien weet ik op dit moment nog niet, ik heb er in ieder geval vertrouwen 

in dat de weg van duurzaam herstel is ingeslagen.  

Ik wens iedereen een fijne afronding van het schooljaar. 

Tot ziens! 

 

Heleen Tonn 

Directeur bs De Akker 

 

Libelle op ons prachtige Groene schoolplein 



  
Het verbeteren van ons rekenonderwijs met behulp van EDI  

In de afgelopen twee schooljaren hebben we ons op studiedagen zoveel mogelijk gericht op de 

belangrijkste speerpunten van ons schoolplan ‘20-‘24: 

1) Het verbeteren van ons rekenonderwijs met behulp van EDI (Effectieve Directe Instructie) 

2) Onderzoekend en ontdekkend leren aan de hand van thematisch onderwijs 

Miranda Peeters van BCO (onderwijsadviesbureau) heeft ons het afgelopen jaar begeleid op het gebied van 

EDI. In parallelgroepen hebben we een aantal keren gezamenlijk de rekenblokken voorbereid. Miranda 

heeft ons een aantal dagdelen scholing gegeven en de afgelopen maanden is zij in de klassen komen 

observeren in de vorm van ‘coaching on the job’. 

Studenten van de opleiding PWPO (onze stagiaires Femke en Vera) hebben ons geïnformeerd over hoe EDI 

op dit moment op de opleiding wordt aangeboden.  

 

Op de studiedag van 9 juni hebben we een mooie terugkoppeling ontvangen. We mogen trots zijn op wat 

we samen in een jaar hebben bereikt! In onderstaand overzicht een korte weergave hiervan: 

Wat is Effectieve Directe Instructie? 

 



     

  

Feedback van Senior Adviseur Miranda Peeters van BCO 



  

Terugkoppeling gesprek leerkrachten en ouders naar aanleiding van tevredenheidsenquête   

Aanwezig: Annet, Sandra, Xander, Marit, Eva en 4 ouders.   

Als verdieping op de oudertevredenheidsenquête, is de ontwikkelgroep Ouderbetrokkenheid op   
11 mei in gesprek gegaan met een groep ouders.   

Zo'n eerste keer op deze manier met ouders in gesprek gaan was nieuw en leerzaam voor ons. Betrokken ouders namen 
deel vanuit nieuwsgierigheid en de wil om mee te denken. Daarnaast werden er ook kritische noten, verbeterpunten en 
suggesties gedeeld.  

Onderstaande verbeterpunten zijn geformuleerd:  

 Het voorstellen van personeelsleden aan alle ouders.  

 Afspraken maken binnen het team over de zichtbaarheid op het plein.  

 Afstemmen binnen het team over de inhoud van de blog en hier afspraken over maken.  

 Op zoek gaan naar manieren waarop we ouders meer kunnen betrekken bij de ontwikkeling van het kind.  

 Binnen het team in kaart brengen hoe we omgaan met pestgedrag en hoe we ouders hierbij betrekken.   

 Kinderen kennis laten maken met verschillende leerstijlen, hen laten ontdekken op welke manier zij leren en hen 
ondersteunen bij de taakaanpak van deze manier van leren. Meer info over leerstijlen: Leerstijl - uitleg begrippen 
onderwijs (wij-leren.nl)  

 In kaart brengen hoe we op dit moment ruimte creëren voor het oefenen van executieve functies binnen ons 
onderwijs en welke winst hierin te behalen valt. Meer info over executieve functies: Executieve functies - uitleg 
(wij-leren.nl)  

Hoe nu verder?  
De ontwikkelgroep Ouderbetrokkenheid heeft een terugkoppeling gegeven aan het team over het gesprek. Als 
ontwikkelgroep gaan we, samen met het team, aan de slag met de verbeterpunten. We vonden het fijn om met ouders in 
gesprek te gaan en we willen uitzoeken op welke manier we ouders beter kunnen betrekken bij het verbeteren van ons 
onderwijs. Heeft u hier ideeën over? Stuur dan gerust een mailtje naar: evacoenders@bsdeakker.nl  

https://wij-leren.nl/leerstijl.php
https://wij-leren.nl/leerstijl.php
https://wij-leren.nl/executieve-functies.php
https://wij-leren.nl/executieve-functies.php
mailto:evacoenders@bsdeakker.nl


  

Mijn naam is Dennis Garrido, ik ben jeugdverpleegkundige van de GGD 

op uw school. Op de woensdag heb ik spreekuren, soms op de school 

zelf en anders op het consultatiebureau bij u in de buurt. Mocht u 

worden uitgenodigd dan zal in de uitnodiging staan waar u wordt 

verwacht. 

De doktersassistente zal op uw school de kinderen rond de leeftijd van 6 

en 11 zien om lengte en gewicht te meten, en eventueel ogen en oren te 

controleren. Het kan zijn dat u hierna bij mij wordt uitgenodigd.  

Verder kunt u altijd bij mij terecht voor alle vragen rondom groei en 

gewicht, zindelijkheid, opvoedproblemen of andere onderwerpen 

rondom de gezondheid en het opgroeien van uw kind. 

Mocht u al contact met mij willen opnemen dan kunt u mij mailen: 

dgarrido@ggdgelderlandzuid.nl  

Tot de komende zomervakantie ben ik als jeugdarts/schoolarts 

werkzaam op jullie school. Mijn naam is Wendy van Gerwen. Mochten er 

vragen of zorgen zijn over uw kind, dan kan er altijd contact met mij 

worden opgenomen op het volgende 

mailadres:  wvangerwen@ggdgelderlandzuid.nl of via het algemene 

mailadres jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl 

 

Per eind juni treed ik, Ruben Lamboo – 39 jaar, toe tot de MR 
van de Akker. Ik ben er blij mee om mij de komende jaren op 
structurele basis in te kunnen zetten voor de school van mijn 
kinderen Merel (groep 4) en Lente (groep 2).  
In het dagelijks leven houd ik mij, als trainer en teamcoach, 
bezig met mijn eigen onderneming waarbij we ons richten op 
de ontwikkeling van teams binnen organisaties.  
We zijn actief binnen het bedrijfsleven, het onderwijs en de 
(semi) overheid en gaan actief met teams in de buitenlucht 
aan de slag. Ontwikkelen door te doen. 
Samen met Marieke en onze kinderen woon ik sinds 2014 in 
de Hazenkamp. Een fijne wijk die centraal is gelegen t.o.v. het 
centrum, de bossen en heuvels van Nijmegen. Ik maak graag 
een rondje door de omgeving op de racefiets of mountainbike 
en ben daarin niet de enige fietsende papa of mama binnen 

de Akker 😊. 
 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, stuur gerust een 
berichtje. 
  
Tot binnenkort!  

 

mailto:dgarrido@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:wvangerwen@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl


  

MR vergadering 24 mei 2022. 

We hadden een volle, maar ook zinvolle vergadering. Karin (de bestuurder van de Sint Josephstichting) 

wilde graag het reilen en zeilen evalueren vanwege de afwezigheid van Heleen. De oudergeleding van de 

MR is erg te spreken over de open communicatie met Sandra, Karin en Nicole. Ze zijn prettig 

benaderbaar. Vanuit de leerkrachten is naar voren gekomen dat er een aantal zaken blijven liggen, 

omdat daar geen tijd voor is geweest. Denk hierbij aan voortgangsgesprekken, etc. Karin was erg blij met 

de input.  

We hebben kort de komende formatie en het werkverdelingsplan besproken. We keken vooral naar 

waar de NPO-gelden ingezet gaan worden, maar ook naar hoe de voorlopige klassenverdeling er volgend 

jaar uit gaat komen te zien. Als MR hebben we onze mening daarover gegeven.  

De terugkoppeling van de visitatie kwam aan de orde. Het bestuur was erg tevreden en zag dat De Akker 

vooral de focus hield op de belangrijkste onderdelen, namelijk: EDI, rekenen en thematisch onderwijs.  

Het gesprek met een aantal ouders naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek is besproken. Voor 

het team was dit nieuw, maar daarom ook erg leuk om te doen. Er zijn een aantal evaluatiepunten uit 

voortgekomen.  

De aanleg van het groene schoolplein schiet al op. Er wordt erg leuk gespeeld. De kinderen spelen nu 

door elkaar (kleuters met de andere bouwen) en dit zorgt voor verrassende maar erg leuke situaties. 

Ook is het vakantierooster doorgenomen en goedgekeurd door de MR.  

Volgend jaar verlaat Thijs helaas de MR na jaren van trouwe dienst. We gaan hem dan ook heel erg 

missen. We hebben via het vorige Akkerfeitje een oproep gedaan voor een nieuwe ouder. We hebben 

een aanmelding gehad en wel van Ruben Lamboo. Hij stelt zich hierboven voor.  

De volgende MR vergadering is op 28 juni. De notulen komen op SchouderCom te staan.  

 

Wij zijn bezig met het thema Duurzaam Design. Op deze foto 

waren we bezig met apparaten uit elkaar halen. Het doel was dat 

we gingen kijken wat je kan hergebruiken en wat niet. 

Met deze opdracht was het de bedoeling dat je alles van thuis 

meenam wat je nodig hebt zoals:                            

-Een apparaat dat je mag slopen. Wij hadden een toetsenbord 

voor de computer, een wifirouter en een radiocassetterecorder 

bij ons. 

-gereedschap om het apparaat uit elkaar te halen en te slopen. 

-bescherming van de tafel. 

Je mocht in tweetallen werken of alleen. En dan mocht je gaan 

slopen. 

 

Door Daan en Mikke (groep 8a) 

 



  

Graag brengen wij vanuit Pro Persona Connect onze online ouderavond voor het BO over somberheid, stress 
en angst onder de aandacht. 
Deze webinar vindt plaats op woensdag 15 juni van 19.30-21.00 en is voor regio Nijmegen. 
Ouders kunnen gratis en anoniem meedoen. Tijdens de webinar kunnen ze vragen stellen via de chat. 

Aanmelden voor de webinar kan via preventie@propersona.nl . 

mailto:preventie@propersona.nl


  

Hotel de Akker tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 19-22 juli   

Tijdens de vierdaagseweek wordt onze school een hotel voor wandelaars. Zo'n honderd lopers zullen er 

in onze school gaan slapen. De lokalen worden tot hotelkamers omgetoverd, er komt een ontbijtbuffet, 

er wordt een avondmaaltijd geserveerd, er is een blarenpoli en er worden massages gegeven.  



 

 

Terugblik Koningsspelen:  

De Koningsspelen op 22 april waren geslaagd: heerlijk weer, leuke activiteiten en ijsjes! Zowel op 

het schoolplein voor de jongste kinderen als bij de atletiekbaan in Brakkenstein hebben de 

kinderen zich van hun sportiefste kant laten zien! 

 

Groene Schoolplein: De volgende fase van het groene schoolplein verloopt voorspoedig. Op 

verschillende zaterdagen is hard gewerkt door ouders én kinderen met Sam en Max van De 

Tuinen van Geerdink. 

 

 

Avondvierdaagse: Ongeveer 230 kinderen liepen mee met de 5-10km en daarnaast nog flink wat 

kinderen zelfstandig de 15 km. Iedere keer was er weer een feestelijke start bij de vlaggen van De 

Akker en met het geluid van de oude schoolbel. Daarnaast was er ook iets lekkers en wat drinken, 

verzorgd door de sport- en spelcommissie. De binnenkomst op vrijdag was zeer geslaagd!  

 

 

Schoolfotograaf: Woensdag 15 juni en donderdag 16 juni fotografeert de schoolfotograaf alle 

kinderen en de klassen. Op vrijdag 17 juni is er ruimte voor inhaalfoto’s en broers/zussenfoto’s. 

 

 

 

OPROEP: Ondersteuning door ouders 

Aan het eind van volgend schooljaar vertrekken drie van onze OV-bestuursleden. We hebben 

enkele kandidaatbestuursleden waarmee we tijdens ons aankomend overleg kennis maken, daar 

zijn we heel blij mee!  

Heb je ook interesse komend schooljaar aan te haken als bestuurslid of commissielid, dan ben je 

van harte welkom! Je kunt meehelpen met het schoolreisje, sportdag, Sint en carnaval, 

avondvierdaagse, kunst- en cultuurweek, de verkeerssituatie rondom de school, etc. Op de 

volgende pagina vind je meer informatie.  

Heb je een vraag of organiseer je graag mee? Stuur een bericht naar 

oudervereniging@bsdeakker.nl of bericht de oudervereniging via SchouderCom. 

Graag tot ziens 

Update juni 2022 vanuit de oudervereniging 

mailto:oudervereniging@bsdeakker.nl


 

Samen met ouders en leraren vormen we een aantal commissies, zoals activiteiten, milieu, verkeer 

en veiligheid. Vanuit die commissies worden er activiteiten georganiseerd voor de leerlingen. 

Dit kan heel praktisch van aard zijn zoals luizenkammen na vakanties. Maar ook het schoolreisje, 

kerstviering en de sportdag horen hierbij. Verder proberen we de omgeving rondom school 

verkeersveiliger te maken voor de leerlingen. Ook zijn we van plan het schoolplein te verbeteren en 

te vergroenen.  

Kortom, heel veel zaken die de schooltijd van jouw kind nóg leuker en beter maken, worden, met 

jullie hulp, vanuit de oudervereniging georganiseerd. 

 

Iedere ouder met een kind op De Akker is automatisch lid van de oudervereniging. Dit betekent dat 

je inspraak hebt op wat wij als vereniging bedenken, willen en organiseren. Je bent altijd welkom om 

een vergadering bij te wonen. Natuurlijk kan je ons ook aanspreken op het plein of een mailtje sturen 

als je ideeën, vragen of opmerkingen hebt.  

Verder ben je uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Hierin bespreken we het afgelopen 

schooljaar, de toekomstplannen en de begroting. Als we dit op school doen, doen we dat natuurlijk 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

Ieder jaar vragen we om een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan betalen we bijvoorbeeld shirtjes van 

De Akker, het schoolreisje, theater tijdens de kunst en cultuurweek, wat lekkers tijdens de 

Sinterklaasviering maar ook een verzekering voor iedere leerling op school. Mocht het betalen van de 

ouderbijdrage lastig zijn dan verwijzen we je graag naar leergeld Nijmegen www.leergeldnijmegen.nl 

In de verschillende commissies zijn ouders onmisbaar. Als er hulp nodig is laten we dit weten via het 

Akkerfeitje of de mail. Dit kan op lange termijn zijn, een vaste rol in een van de commissies 

bijvoorbeeld. Vaak is het echter eenmalig, zoals hulp tijdens de sportdag, avondvierdaagse of hulp bij 

het versieren van de school voor kerst. We hopen ook dit schooljaar weer op jullie te kunnen 

rekenen!  

 

 

 

 

Wat doet de oudervereniging? 

De rol van jou als ouder in de oudervereniging 

http://www.leergeldnijmegen.nl/

