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AGENDA 
 

december 2021 
 

03-12 Sint op school 

06-12 Uurtje later beginnen 

14-12 MR-vergadering  

23-12 Kerst op De Akker 

23-12 ALV Oudervereniging 
24-12 Akkerfeitje 4 

24-12 School om 12.30 uur uit 

27-12 Kerstvakantie t/m 07-01-2022 

Akkerfeitje 
 

Ouderbetrokkenheid 

De Akker maakt samen met 13 andere scholen deel uit 

van de Stichting St. Josephscholen. Vanuit de MR van De 

Akker nemen twee MR leden ook deel aan de 

vergaderingen en kennisbijeenkomsten van de 

gezamenlijke MR die binnen de Stichting St 

Josephscholen bestaat. Die raad wordt de GMR 

genoemd.  Onderwerpen die belangrijk zijn voor alle 

scholen worden daar besproken. Ervaringen over 

bijvoorbeeld het betrekken van ouders binnen de 

school en goed overleg met het bestuur, komen ook 

binnen de GMR aan bod. 

Tijdens de laatste GMR-bijeenkomst werd het duidelijk 

dat de betrokkenheid van ouders bij De Akker groot is. 

De MR heeft altijd voldoende leden, de oudervereniging 

is zeer actief en veel ouders maken deel uit van 

commissies die van alles organiseren in en om de 

school. Tussen de MR, oudervereniging en het bestuur 

vindt verder veel onderling overleg plaatst, zodat we 

over en weer weten waar we mee bezig zijn. 

Die grote ouderbetrokkenheid is de laatste maanden 

goed zichtbaar geweest, toen ouders wat over hun werk 

mochten vertellen in de klas. Ook bij de eerste uitjes die 

weer hebben plaatsgevonden naar het bos, de DAR en 

de Sint Stevenstoren waren veel ouders bereid mee te 

gaan. De extra hulp van ouders was tot slot ook goed 

zichtbaar toen de eerste stappen werden gezet bij de 

aanleg van het groene schoolplein. Als school kunnen 

we best een beetje trots zijn op zoveel betrokkenheid 

vanuit de ouders. 

 



Hierbij stelt de leerlingenraad zich voor! 

Hallo allemaal, 

Op dinsdag 9 november is de leerlingenraad van onze school voor het eerst sinds lange tijd weer 

bij elkaar geweest. In de leerlingenraad bespreken leerlingen dingen die met school te maken 

hebben. In de leerlingenraad zit, vanaf groep 5, uit elke klas 1 leerling. Dit jaar bestaat de 

leerlingenraad uit: 

groep  naam  

5/6  Lara  

5a  Fiene  

5b  Aniek  

6a  Fleur  

6b  Auke  

7a  Maartje  

7b  Jaare  

8a  Marieke  

8b  Noortje  

 

Met als voorzitter: meester Lex uit groep 8B. 

De leerlingenraad komt ongeveer elke 6 weken bij elkaar. De leerlingen dragen zelf ideeën aan 

die zij meenemen uit hun klassen. Of soms komen er ideeën vanuit de leerkrachten of ouderraad.  

Groetjes, de leerlingenraad. 

 

Vrijwilligers voor de Bibliotheek op School gezocht! 

Op woensdag en vrijdag is de bibliotheek op school geopend van 8.30 – 10.30 uur. 

Wij zoeken vooral voor de woensdagochtend nog vrijwilligers die het leuk vinden om de leerlingen 

te helpen bij het kiezen of reserveren van een boek, de uitleen en het opruimen van de kasten. 

Je werkt altijd met z’n tweeën, dus het is gezellig én je leert een aantal andere ouders kennen.  

Heb je interesse? Stuur een mailtje naar juf Emmie of juf Marloes via SchouderCom. 

 



  
MR-vergadering november 2021 

We hebben weer een MR vergadering gehad op dinsdag 16 november. Deze vergadering hebben we 

uiteindelijk online gevoerd vanwege de huidige coronacijfers. 

Tijdens de vergadering waren 2 collega's afwezig vanwege ziekte. Toch een goede vergadering 

gehad. We hebben het gehad over de stand van zaken rondom corona. Fijn dat de scholen gewoon 

open zijn voor hulpouders en dat dit nog steeds mag blijven doorgaan. Gesprekken na schooltijd 

kunnen ook gewoon in school plaatsvinden. De schoolgids is aangepast en deze kunnen jullie 

binnenkort vinden op de website. We hebben het gehad over de plusgroep voor kinderen. Hier 

komt een apart bericht over vanuit de directie. De NPO gelden worden goed in de gaten gehouden. 

Waar zouden we het aan uitgeven en waar geven we het daadwerkelijk aan uit. Een 

leerkrachtondersteuner is niet gevonden voor groep 8 dus er wordt nu gekeken naar andere 

mogelijkheden. Ook hebben we het even over de groene speelplaats gehad. Wat fijn dat er eindelijk 

begonnen is. We zijn erg benieuwd naar het eindresultaat.  

De volgende vergadering is op dinsdag 14 december. We hopen dan dat iedereen er weer bij kan 

zijn en dat het gewoon weer op school kan plaatsvinden.  

 

 

 

 

Kindermonitor 2021 

De GGD doet één keer in de 4 jaar onderzoek naar kinderen van 0 tot 12 jaar oud.  Het 

onderzoek gaat over hun gezondheid, opvoeding, welzijn, gedrag en omgeving. Dit jaar vraagt 

de GGD ook naar de gevolgen van de coronatijd. De resultaten van het onderzoek gebruikt de 

gemeente voor het lokale gezondheids- en jeugdbeleid.  De gemeente zorgt voor goede 

plannen en voorzieningen voor kinderen en hun ouders. Hoe meer ouders de vragenlijst 

invullen, hoe beter! 

Wilt u ook meedoen aan dit onderzoek? De vragenlijst is in te vullen 

via www.kindermonitor.nl/ggdgz. Dit duurt 10-15 min. Het kan tot half december. 

Alvast heel erg bedankt! 

Hartelijke groet, Marieke 

Marieke te Plate 

Gezondheidsmakelaar School en Jeugd in Nijmegen Midden en Zuid 

Afdeling Gezond Leven 

T 06  319 488 37 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag 

Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 

 

http://www.kindermonitor.nl/ggdgz


 

Sinterklaas 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Ieder jaar is het weer spannend en afwachten… zijn ze al vertrokken uit Spanje? 
Varen ze de goede kant wel op? Hebben ze de cadeautjes wel mee? Is er geen 
storm op zee en zijn er eigenlijk wel voldoende kolen? 
 
Gelukkig… inmiddels weten we dat Sinterklaas weer in goede gezondheid in 
Nederland is aangekomen! Voorlopig werkt hij thuis, maar hij is er in ieder geval! 
Zelfs op onze school staan een bed en een bureau voor Sinterklaas al klaar! 
 
Schoen zetten 
Maandag 22 november mogen alle kinderen op De Akker hun schoen zetten! De 
kinderen mogen hiervoor op maandag een schoen, laars, klomp of pantoffel 
meenemen.  We gaan ’s middags heel mooi zingen en dan hopen we dat er 
dinsdag de 23e iets in onze schoentjes zit! 
 
Sinterklaasfeest 
Wat is het toch gezellig om met alle kinderen, ouders, meesters en juffen op 5 
december Sinterklaas op het plein te verwelkomen! Helaas, maar begrijpelijk, is 
er dit schooljaar geen gezamenlijke intocht op ons schoolplein. 
De kinderen komen vrijdag 3 december op de normale tijd naar binnen en 
ontmoeten Sint op een later tijdstip.  
 
De groepen 1-2 t/m 5 vieren de verjaardag van Sinterklaas in de aula! 
De groepen 6 t/m 8 helpen Sinterklaas zoals gewoonlijk en vieren deze dag met 
het geven van surprises aan elkaar. Er is geen gym op deze vrijdag. 
 
Eten en drinken 
De kinderen nemen op 3 december gewoon hun 10-uurtje (fruit) en lunch mee 
van thuis. Daarnaast krijgen ze iets lekkers, dit is natuurlijk voorverpakt zoals alle 
andere traktaties dit schooljaar. 
 
We wensen iedereen een fijne en gezonde Sinterklaastijd! 
Namens de Sinterklaascommissie,  
Juf Eva, juf Marije en juf Annet 
 



  

Verrijkingsonderwijs binnen De Akker 

De afgelopen jaren hebben een aantal leerlingen van onze school een aanbod gekregen waarbij meer 

uitdaging werd geboden op verschillende vakgebieden. Hiervoor was een leerkracht aangesteld met 

specifieke expertise op de leerbehoeften van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Samen met het team 

zou er een visie worden uitgewerkt en beleid worden gemaakt. Helaas is het niet zover gekomen, de  

desbetreffende leerkracht heeft indertijd een baan elders geaccepteerd en daarna zijn we hier 

zoekende in geraakt. Vorig jaar heeft meester Luc een aantal middagen creatieve wiskundelessen 

aangeboden, echter door de coronaperiode en de veelvuldige inzet van Luc in verschillende groepen, 

hebben we ook dit niet voldoende vorm kunnen geven. De behoefte aan een visie op verrijking, 

uitdagende activiteiten, werkvormen en materialen heeft wel onze aandacht.  

Onze speerpunten Rekenen/EDI en Thematisch werken/Blink proberen we streng te bewaken. Binnen 

deze speerpunten ligt de focus ook op differentiatie. We leren bijvoorbeeld hoe we met behulp van EDI 

(Effectieve Directe Instructie) het samenwerken kunnen bevorderen, leerlingen worden stapsgewijs 

geholpen bij het 'leren leren'. Hierbij is naast kennisoverdracht en het automatiseren van de 

basisvaardigheden het doel om leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te geven in hun eigen 

leerproces. We spreken dan over het bevorderen van eigenaarschap. Eigenaarschap bij leerlingen is een 

belangrijk doel, ook binnen het thematisch werken dat bij alle groepen op dinsdag- en 

donderdagmiddag op het programma staat. Hierbij stimuleren we onze leerlingen om zoveel mogelijk 

onderzoekend en ontdekkend bezig te zijn. Dit geeft leerlingen ook de ruimte om op hun eigen niveau 

te werken, daarmee differentieert het onderzoekende aspect vanuit de leerling zelf. 

Ook oriënteren we ons momenteel op de aanschaf van mooi verrijkend materiaal, bijvoorbeeld in de 

vorm van smartgames. Deze kunnen worden bekostigd vanuit de NPO gelden. Daarnaast heeft de 

Joseph Stichting dit jaar in het jaarplan opgenomen dat er bovenschools beleid geformuleerd wordt 

met betrekking tot meer-en hoogbegaafdheid. Wanneer we u meer kunnen vertellen over de voortgang 

en concretisering van visie of beleid hoort u het van ons. 

We hebben u al eerder geïnformeerd dat we bezig zijn om ons te bekwamen in het EDI model. Om u 

een klein beetje een beeld te geven wat dit inhoudt ziet u er hieronder een visuele weergave van. 

 



 

 

Zwemmen op een studiedag in het Sportfondsenbad 

Zwemmen is ontspannend, gezond en een gezellige bezigheid. Uit onderzoek blijkt dat 

blijven zwemmen na het behalen van een zwemdiploma erg belangrijk is. Wij willen dit 

graag stimuleren. Daarom kunnen uw leerlingen na de herfstvakantie, als er een studiedag 

op school is, komen zwemmen voor slechts € 2,50 p.p. (i.p.v. € 5,00) in Sportfondsenbad 

Nijmegen-West. Het recreatiebad is geopend vanaf 10.00 uur. De leerlingen kunnen tot 

14.00 uur binnenkomen en mogen zo lang blijven als ze willen. Ook zorgen wij ervoor dat er 

in de horeca een speciale aanbieding is. 

Op onze facebookpagina is de datum van de studiedag op uw school te zien. 

  

Tot ziens/zwems! 

 

Rian Koedam 

Manager 

NV Sportfondsen Nijmegen 

 


