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Sparren samen met ouders  

We werken op school met een ontwikkelgroep 

Ouderbetrokkenheid. Met deze ontwikkelgroep 

zijn we aan het onderzoeken hoe we de 

ouderbetrokkenheid op De Akker kunnen 

vergroten. 

Ouderbetrokkenheid komt op zes verschillende 

manieren terug: 

• ouderschap, 

• het contact met de school 

• het helpen op de basisschool (door            

actieve deelname in een commissie) 

• thuisbetrokkenheid 

• deelname aan besluitvorming 

• samenwerking met de gemeenschap 

Onder ouderschap verstaan we dat de ouders 

verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van het 

kind en hier dus bij betrokken zijn. Het contact 

met de school kan op allerlei manieren verlopen; 

ouder-kind gesprekken, algemene ouderavonden 

of een e-mail van en naar een leerkracht. 

Thuisbetrokkenheid houdt in dat ouders thuis met 

de leerstof van de kinderen aan de slag gaan,  

voorlezen, presentaties voorbereiden of 

ondersteunen met andere opdrachten die 

meegegeven zijn vanuit het klaslokaal. 

Vervolg volgende pagina 



  

 

Vervolg vorige pagina 

Oproep: In gesprek met ouders naar aanleiding van de tevredenheidsenquête 

Het afnemen van de oudertevredenheidsenquête is ook een onderdeel van de ontwikkelgroep. Deze 

enquête heeft u laatst kunnen invullen. 

Het aantal respondenten is 133. De resultaten willen wij graag met u delen via deze link: 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/nijmegen/7768/basisschool-de-akker/tevredenheid/  

De ontwikkelgroep bestaat op dit moment alleen uit leerkrachten maar wij vinden het belangrijk om u als 

ouder hierbij te betrekken. Het lijkt ons waardevol om samen in gesprek te gaan over een aantal 

onderwerpen. De onderwerpen die wij gekozen hebben, zijn vragen uit de oudertevredenheidsenquête:  

• Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?  

• In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?  

• Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?  

• Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?   

• Op welke manier wilt u als ouder betrokken zijn bij De Akker?  

Voor een gesprek over bovenstaande vragen, zijn we op zoek naar een gemêleerd gezelschap. Daarom 

zoeken we één ouder per jaargroep. 

Lijkt u het interessant om samen met andere ouders en leerkrachten in gesprek te gaan? Dan hopen wij dat 

u zich aanmeldt! 

Aanmelden kan bij evacoenders@bsdeakker.nl. Het gesprek zal plaatsvinden op 11 mei van 15.00u tot 

16.00u. 

  

Annet, Sandra, Xander, Marit en Eva   

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/nijmegen/7768/basisschool-de-akker/tevredenheid/


  

WIJ ZOEKEN U! 

WIJ ZOEKEN EEN NIEUW MR- OUDER LID! 

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het beleid 
van De Akker, en – via de GMR – op het beleid van de het schoolbestuur, de Stichting Sint Josephscholen. Daartoe overlegt 
zij regelmatig met de directie van de school. 

Hierbij heeft de MR in sommige gevallen instemmingsrecht (bijvoorbeeld schoolplan, schoolgids, schoolreglement, 
ouderparticipatie) en in andere gevallen adviesrecht (bijvoorbeeld financieel beleid, samenwerking met andere 
instellingen). Welk soort recht voor welke onderwerpen en plannen geldt, is vastgelegd in de WMS (Wet 
Medezeggenschap op Scholen), en concreet gemaakt in het MR-reglement van onze Stichting. Daarnaast heeft de 
MR initiatiefrecht. De MR mag gevraagd of ongevraagd reageren op allerlei zaken die met schoolbeleid te maken hebben. 
De MR kan voorstellen doen, vragen stellen, meepraten of adviezen geven over punten waarover ouders of leerkrachten 
zich zorgen maken. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren heeft de MR informatierecht: directie en bestuur moeten de 
MR alle informatie verschaffen die ze voor haar taak nodig heeft. 

De MR-leden worden gekozen. De zittingsduur is drie jaar, waarna verlenging mogelijk is. De achterban van de 
personeelsgeleding bestaat uit alle personeelsleden op onze school. De achterban van de oudergeleding bestaat uit alle 
ouders van de school; de oudergeleding houdt contact met het bestuur van de oudervereniging en via dat bestuur met de 
ouderwerkgroepen en –commissies. Ouders en leerkrachten zitten in de MR 'zonder last of ruggespraak': ze 
vertegenwoordigen hun achterban in de MR maar zijn vrij om eigen beslissingen te nemen. Het algemeen belang van de 
school staat voorop. 

Via de medezeggenschapsraad kunt u dus ook als ouder uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. 

Mocht U interesse hebben om lid te worden of verdere informatie willen. De MR leden helpen u graag verder. U mag een 
berichtje sturen via SchouderCom, graag voor 16 mei.  

 

 

 

 

 

 

MR vergadering 29 maart 2022 

Deze MR vergadering was weer live op De Akker. Online was een fijn alternatief, maar live bij elkaar heeft toch onze 
voorkeur.  

We hebben het kort gehad over de statuten. Deze worden aanpast naar een Akker variant. Deze komt daarna op 
SchouderCom te staan.  
 
Er is gekeken naar het onderwijsresultaten model. De stichting is bezig met een nieuw format vanuit Mijn Schoolplan. Hier 
kon Ingrid bij instromen als nieuwe ib-er. Er is ook al gekeken naar de resultaten op De Akker. Hier kun je meer over lezen 
in de notulen.  
We hebben het gehad over het tevredenheidsonderzoek. Deze hebben alle ouders al in hun mail gehad. We hebben het 
over het stappenplan daarna gehad. De verdiepingsvragen zijn bekeken door de MR. De formatie is kort besproken. Op De 
Akker zitten nu 2 grote groepen 8. Deze verlaten dit jaar de school. We zien dat de instroom vanuit de kleuters minder 
wordt. Hierdoor moeten we gaan nadenken over verschillende opties.  

We hebben het gehad over het groene schoolplein. We zijn erg benieuwd naar het eindresultaat.  

De notulen komen weer op SchouderCom te staan.  

De volgende vergadering staat gepland op 24 mei.  

 

 



     

Carnavalscommissie: Carnaval; een feestelijke dag met muziek en voor iedereen popcorn of een 

suikerspin!  

 

Milieucommissie: Warmetruiendag was geslaagd; de 

verwarming een graad lager gezet en in je onesie of extra 

warme trui naar school. Inmiddels wordt in de moestuin achter 

de school, naast de kerk, hard gewerkt door vrijwilligers en 

Akkerkinderen. Langzaam kleurt de tuin weer groen in de lente 

en leren de kinderen veel. 

 

 

Kunst- en cultuurcommissie: Het was een mooie week met fantastische kunstwerken en mooie 

ervaringen.  

Deze commissie zoekt nog helpende handen. Denk en werk je graag mee binnen deze commissie, 

stuur dan een berichtje aan de OV in SchouderCom. 

 

Sport- en spelcommissie: 6 april was een sportieve dag voor klassen die 

deelnamen aan het schoolvoetbaltoernooi met hun mascotte! 

 

Activiteitencommissie: Het schoolreisje ging voor de verschillende 

groepen naar: 

De Blije Dries (groep 1-2): De kinderen gingen met de bus. De kinderen hebben genoten, de hele 

speeltuin was voor hen alleen. De grote buisglijbaan en de klimrekken waren fantastisch! 

Billy Bird (groep 3-4): De Akker had het park bijna voor zich alleen. Er was veel te doen, de 

achtbaan was erg in trek, daarnaast de waterglijbanen (met bootjes), goud zoeken, de 

binnenspeeltuin. Er was nog veel meer te ontdekken, maar de dag vloog voorbij. Een frietje en 

een ijsje maakten de dag compleet! 

Toverland (Groep 5-6-7-8): De Fenix ging te snel om te fotograferen. Binnen was het leuk 

gethematiseerd. Er was van alles te doen voor jong en oud. De busreis duurt lang, maar daar 

merkte je niks van, want het was supergezellig. De friet was lekker en de snack maakte het 

perfect. Het weer was goed en alle groepjes hebben een heerlijke dag gehad! Geschreven door 

Stijn uit groep 8  

Activiteitencommissie en Sport en Spelcommissie: De OV verzorgde het drinken tijdens het 

paasontbijt en de catering op de sportdag/Koningsspelen op 22 april. 

 

Graag tot ziens! 

Update april 2022 vanuit de oudervereniging 



 
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 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/

