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AGENDA 
december 2022 

 

22-12 Kerstviering op school  

23-12 Start kerstvakantie om 12.30 uur  

23-12 Kerstvakantie t/m 06-01-2023  

 

januari 2023 
 

16-01 Afname AVI/DMT en Cito t/m 29-01 

30-01 Inschrijven adviesgesprekken groep 8 

 

februari 2023 
 

01-02 Rapport groep 8 mee 

06-02 Adviesgesprekken groep 8  

07-02 MR-vergadering 

06-02 Inschrijven rapportgesprekken 

08-02 Rapport groep 3 t/m 7 mee 

09-02 Start oudergesprekken t/m 16-02 

11-02 Open dag VO 

13-02 Studiedag leerlingen vrij 

13-02 Akkerfeitje 4 

17-02 Carnaval op school 

20-02 Voorjaarsvakantie t/m 24-02 

 

 

Akkerfeitje 
 

Wat vliegt de tijd… het is alweer december. 

Sinterklaas ligt net achter ons en we zijn binnen de 

groepen druk bezig geweest rondom Kerstmis. In 

de laatste donkere dagen voor de vakantie blijven 

we dit ook doen. ’s Morgens is het nog lekker 

donker in de school en zien we overal de lichtjes en 

de haardvuren branden. We zoeken elkaar op en 

doorbreken de groepen om lekker samen te 

knutselen, te werken of naar een mooi verhaal te 

luisteren. We zijn zelfs al getrakteerd op een dun 

laagje sneeuw. Heerlijk! Na deze week sluiten we 

gezamenlijk af en kijken we ook al een beetje 

vooruit naar het nieuwe jaar.   

We wensen jullie allemaal heel mooie feestdagen; 

dagen die gevuld zijn met warme en liefdevolle 

momenten met familie en vrienden. Luid het oude 

jaar goed uit en laat het nieuwe jaar vliegend van 

start gaan. Fijne vakantie en heel graag tot volgend 

jaar!  

 



 

  

Graag uw aandacht voor het volgende: 

Ziekmeldingen en absentiemeldingen vanaf 8.00 tot uiterlijk 8.30 

alleen telefonisch melden via 024-3551104. 

Het gebeurt namelijk nog te vaak dat er (veel) later of via een mail of 

SchOuderCom bericht wordt, dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling!  

Vanaf 8.40 worden ouders-verzorgers van kinderen die nog niet 

aanwezig zijn telefonisch benaderd door school om de 

afwezigheidsreden te achterhalen. 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Akker, 

Graag stel ik mezelf via deze weg aan u voor. Ik ben Annemieke de 

Boer en ik mag vanaf de kerstvakantie de rol van Nicole als interim-

directeur van de Akker overnemen. De afgelopen anderhalf jaar ben 

ik als interim-directeur verbonden geweest aan de Hazesprong. Een 

school op een steenworp afstand van de Akker.  

Ik werk al ruim 32 jaar in het basisonderwijs. Vanaf mijn 34e ben ik 

directeur van verschillende scholen geweest, waarvan de laatste 5 

jaar in de rol van interim-directeur.  

Zelf woon ik eindje verderop, namelijk in Vleuten. Daar woon ik met 

veel plezier, met één van mijn zoons nog thuis. Joris is de jongste van 

22 jaar oud en mijn andere zoon, Pepijn van 25, woont samen met 

zijn vriendin in Utrecht. Ik wandel heel graag, ga regelmatig naar het 

theater en speel zelf ook een beetje toneel.  

Vorige week heb ik kennisgemaakt met het team van de Akker en dat 

voelde als een warm welkom, en een positieve energie. Ik kijk er naar 

uit om ook de kinderen en u als ouders/verzorgers te ontmoeten. Ik 

zal op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school zijn. En ik 

houd mij aanbevolen voor leuke B&B-adresjes in de omgeving van 

Nijmegen, zodat ik af en toe een nachtje kan “overblijven”. 

Voor nu wens ik u allemaal eerst een hele fijne kerstvakantie, met 

ontspanning en mooie ontmoetingen. Tot in het nieuwe jaar! 

Met vriendelijke groet, 

Annemieke de Boer 

 



Hallo allemaal, 

In 2023 gaan we met de Akker overstappen naar een nieuw Ouderportaal. Begin dit schooljaar 

hebben wij te horen gekregen dat SchOuderCom werd overgenomen door KidsConnect. Zij zijn 

onder andere eigenaar van SocialSchools en Ouderportaal. Nadat we een aantal alternatieven 

hebben bekeken hebben we gekozen voor SocialSchools. Dit platform biedt vrijwel dezelfde 

mogelijkheden als SchOuderCom waardoor de overstap hopelijk zo eenvoudig mogelijk zal zijn. 

Voor u, als ouder verzorger, verandert er niets. U behoudt dezelfde login en hetzelfde 

wachtwoord. Alleen zal er te zijner tijd een andere app gedownload moeten worden. Maar 

daarover later meer. 

Voor nu mikken we op een overstap rond de voorjaarsvakantie en rond die tijd zullen we u verder 

informeren. 

Met vriendelijke groet namens de ICT werkgroep. 

 
Vanuit de werkgroep rekenen 

Met de werkgroep rekenen zijn we bezig geweest om vragen op te stellen voor het 

team. Dit ging vooral over de rapportage van de nieuwe methode op het rapport. 

Hierover hebben we het samen met het team gehad. De rekenwerkgroep gaat  

kijken naar de uitkomsten van deze vergadering en een advies schrijven aan het 

team. Zo kan iedereen voor het rapport met het rekenonderdeel aan de slag gaan. 

De kinderen raken steeds meer vertrouwd met de nieuwe methode. We zijn nu 

bezig met blok 3.  

 Vanuit de werkgroep taal 

We zijn ons als team aan het verdiepen in goed en 

effectief spellingonderwijs. Zo hebben we een bijeenkomst gehad met Ineke 

Hanemaijer, de orthopedagoog van Stichting St. Josephscholen. Hierin kwam 

onder andere naar voren dat het heel belangrijk is om niet alleen op papier te 

werken, maar ook veel auditieve oefeningen te doen. Ook heeft ze ons tips 

gegeven over het gebruik van een stappenplan en weten we nu nog beter welke 

opdrachten zinvol zijn en welke wat minder. In de nabije toekomst gaan we een 

nieuwe spellingmethode kiezen en implementeren. Dit betekent dat we tot die tijd 

nog werken met ‘Spelling in beeld’. Om zo effectief mogelijk gebruik te maken van 

deze methode stellen we een kwaliteitskaart op. Hierin staan afspraken voor het 

team, zodat iedereen weet waar hij/zij op moet letten bij het voorbereiden van 

een les en dezelfde taal spreekt.  

 



  

Samenwerking vertrouwenspersonen De Akker en De Hazesprong 

Op elke school is tenminste één vertrouwenspersoon benoemd. Deze is er voor ouders, kinderen en 

personeel. Het is de bedoeling dat dit iemand is waarbij je in veiligheid je verhaal kunt doen en oor en 

oog vindt voor jouw vraag of probleem. De vertrouwenspersoon kan meekijken naar wat de weg is die 

je vervolgens kunt bewandelen om iets aan te kaarten of op te lossen.  

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het voor personeel nog wel eens net iets te dichtbij voelt 

om een collega als vertrouwenspersoon te benaderen. De stap naar een externe vertrouwenspersoon 

voelt dan weer net te groot. Binnen de Josephscholen is vanuit die gedachte het initiatief ontstaan om 

samenwerking tussen scholen te zoeken. Voor ons betekent dit dat we een samenwerking tussen De 

Akker en De Hazesprong zijn opgestart. De vertrouwenspersonen hebben elkaar inmiddels ontmoet. We 

hebben de volgende afspraken gemaakt: 

- De vertrouwenspersonen van de andere school zijn er alleen voor het personeel en de ouders. 

Kinderen zijn aangewezen op de vertrouwenspersoon van de eigen school. 

- De vertrouwenspersonen komen zich nog voor de kerstvakantie voorstellen aan het team van 

de andere school. 

- De vertrouwenspersonen hebben af en toe contact met elkaar om geanonimiseerde of fictieve 

casussen te bespreken. 

- Aan het eind van het schooljaar 2023-2024 wordt geëvalueerd op de meerwaarde van de 

samenwerking. Dan wordt ook besloten of de samenwerking zal worden voortgezet. 

Ze stellen zich hieronder aan jullie voor. 

Xander Wiggers en Mieke de Wit zijn al een 

aantal jaren interne vertrouwenspersonen op 

basisschool De Akker voor leerlingen, ouders 

en collega’s. 

Xander geeft fulltime les aan groep 7. Mieke 

geeft 2 dagen per week les aan groep 5.  

Mijn naam is Babette Engel en ik werk nu ruim 3 jaar op basisschool De Hazesprong. 

Inmiddels 24 jaar geleden ben ik begonnen als leerkracht en heb ik in verschillende 

regio's van Nederland gewerkt. Na een aantal jaar ben ik de opleiding tot Intern 

Begeleider gaan volgen en heb ik ook deze functie gekregen. Ook ben ik inmiddels al een 

aantal jaar beeldcoach. Sinds ik op basisschool De Hazesprong werk, ben ik naast intern 

begeleider ook de interne vertrouwenspersoon voor leerlingen, ouders en collega's. Dit 

werkt goed en is prettig, maar het is ook fijn als je een keuze hebt bij wie je terecht kunt. 

Met de samenwerking tussen De Hazesprong en De Akker wil ik samen met Xander 

Wiggers en Mieke de Wit een veilig aanspreekpunt vormen voor teamleden en ouders. 

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.  

Hartelijke groet, Babette Engel 

Vertrouwenspersoon@hazesprong.nl 

 



 

  

Hoi, ik ben Merel der Kinderen, ik ben 18 jaar en ik 

kom uit Eindhoven. Ik heb dit jaar mijn vwo-diploma 

gehaald en ik ben nu 1e jaar student van de opleiding 

Pedagogische Wetenschappen voor Primair 

Onderwijs aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Mijn hobby's zijn piano spelen en iets gezelligs doen 

met mijn vriendinnen/vrienden. Ik loop dit jaar voor 

mijn studie stage op De Akker in groep 4/5 bij Emmie. 

Ik ben er voornamelijk op de maandag en 2 keer per 

jaar zal ik een hele week stagelopen. Ik vind het heel 

leuk om hier 'juf' te mogen zijn voor het komende 

jaar en ik heb er zin in! 

Groetjes Merel 

Beste ouders, 

Graag wil ik mij kort even voorstellen:                                                                                    

Mijn naam is Daniël Bouman. Sinds een aantal weken loop ik mee in groep 4A met 

Wilbert. Dit doe ik als opdracht voor mijn studie Pedagogische Wetenschappen 

waarin ik de ruimte kreeg om mee te lopen bij een organisatie waar mijn interesse 

ligt. Dit was in mijn geval het basisonderwijs. Ik ga tot nu toe met veel plezier op de 

maandag naar de klas van uw zoon of dochter toe en ik hoop dat zij mijn 

aanwezigheid ook zo ervaren. In de klas help ik mee door extra instructie te geven 

en extra te oefenen met bijvoorbeeld leesvaardigheid. Verder help ik Wilbert waar 

nodig is ook met bijvoorbeeld het nakijken van de gemaakte opdrachten. Ik hoop 

bij deze wat informatie gegeven te hebben over mijn aanwezigheid in de klas. 

Daniël Bouman 

 
Hier zijn ze dan, onze nieuwe biebexperts: Roos, Wiep, Selena, Lumen, Pim en Lena! 

 

 

 

 

 

 

Drie dinsdagen zijn ze druk in de weer geweest met Floor (van Bibliotheek Gelderland Zuid) 

om te leren hoe alles werkt in onze schoolbieb. Reserveren, uitlenen en boeken terugzetten 

in de kasten. Als eindopdracht moesten de kinderen in tweetallen een thematafel maken. 

En zie hier het prachtige resultaat. Natuurlijk zijn ze alle zes geslaagd! Supergoed gedaan 

allemaal en gefeliciteerd met jullie bieb-expertdiploma! Nu mogen ze echt aan de slag in de 

schoolbieb. 

 



 

  

Beste ouders,  

We hebben op 15 november een MR vergadering gehad. Bij deze vergadering hebben we Karin Albers 

uitgenodigd. We hebben het gehad over het proces aangaande een nieuwe directeur. Karin vertelde 

vooral hoe dit in zijn werk gaat en wat daarbij komt kijken.  

Daarna was Remco de Jong uitgenodigd. Hij zit in de GMR en is contactpersoon voor De Akker. We 

hebben met elkaar kennis gemaakt en hebben het gehad over de communicatie. Wat is belangrijk om 

aan elkaar door te geven en hoe geven we dat aan elkaar door?  

De notulen kunnen jullie vinden op SchOuderCom.  

 



  

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend 

onderwijs 

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je 

meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 

Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl. 

Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en 

samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend 

onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit 

veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je 

vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je 

contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. 

Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie 

voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld 

over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij 

horen, documenten etc. 

 

http://www.steunpuntnijmegenstromenland.nl/
http://www.stromenland.nl/


 Binnenkort start weer de GIGAKIDS typecursus op school! 

 

Hoe werkt het?  

Typelessen na schooltijd voor kinderen uit 6, 7 en 8. Zeker ook voor kinderen met dyslexie aan te bevelen! De 

groepslessen van ca 45 minuten worden wekelijks gegeven door een Gigakids typedocent. De cursus wordt 

afgesloten met een examen (diploma/certificaat). De lessen zijn afwisselend en alles behalve saai. Er worden 

veel typespellen gespeeld. Daarnaast wordt er gelet op de zithouding en stand van de handen om RSI te 

voorkomen.  

Door snel en blind te leren typen, heb je straks meer vrije tijd om leuke dingen te doen! 

Je krijgt een uniek wachtwoord waarmee je kunt inloggen op de Gigakids website. Op de site maak je dan de 

oefeningen, waarbij het programma bijhoudt welke oefeningen zijn gedaan, hoeveel fouten zijn gemaakt en 

met welke snelheid is getypt. De docent kan op afstand de vorderingen van elk kind goed volgen en 

begeleiden. Thuis moet er ongeveer een kwartier per dag worden geoefend. Daarvoor is een computer met 

internet nodig.  

Waar & wanneer? 

Waar  : Basisschool De Akker in Nijmegen 

Wanneer : start dinsdagmiddag 24 januari 2023 direct ná schooltijd 

Tijd   : 14.15 uur tot 15.00 uur 

Prijs  : € 197,- incl btw (groepslessen op school,  

onbeperkt online oefenen, beloningscadeautjes, examen,  

evt. herexamen, diploma of certificaat) 

 

Cursusleider :  Hannah Nijland 

E-mail  :  leersneltypen@outlook.com 

Telefoon :  06 - 23334556 

Website :  www.leersneltypen.nl of www.gigakids.nl (ook voor een gratis proefles!) 

Opgeven :  via e-mail of whatsapp  

 

http://www.leersneltypen.nl/
http://www.gigakids.nl/

