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Groep 7-8 naar VOMOL
14:15 uur tewaterlating bootjes
Studiedagen – leerlingen vrij

Audit
Maandag 1 oktober hadden we de audit bij ons op school. Het was een intensieve maar mooie dag.
Het audit team heeft in alle klassen een les bekeken, zijn in gesprek gegaan met leerkrachten, IB, directie,
leerlingen en een aantal ouders.
Van al hun bevindingen hebben we aan het eind van de dag een terugkoppeling gekregen en dat gaf een goed
beeld van de school.
Zo zijn we een voorbeeld voor andere scholen als het gaat om pedagogisch klimaat, pedagogisch handelen en
veiligheid voor de kinderen.
Dit is een mooi compliment omdat dit toch de basis is om goed te kunnen leren.
Waar we nog in kunnen groeien is het werken met diverse werkvormen tijdens de lessen. De lessen zijn
regelmatig leerkracht gestuurd en daar mag meer vanuit de kinderen komen.
Het is een verbeterpunt waar wij niet van schrikken, we hadden dit zelf al gezien en zijn dit schooljaar met
coöperatief werken gestart wat hier mooi bij aansluit.
Het motiveert de leerkrachten om hier nog meer mee aan de slag te gaan!
Kort samengevat is de Akker een fijne en veilige plek voor leerlingen waar de leerkrachten meer werkvormen
mogen gaan inzetten.
Chanine Noura

Groep 7 en 8 naar VOMOL
Vomol is een educatief programma voor leerlingen van groep 7 en 8, die op de fiets te
maken krijgen met opvallend landbouwverkeer. Met dit programma, dat zowel een
theoretisch als praktisch deel bevat , krijgen leerlingen inzicht in situaties en worden
gevaren besproken, gezien vanuit de bestuurder van een trekker.

Tewaterlating bootjes!
Na maanden hard en enthousiast werken zijn de bootjes af. En wat zijn ze mooi
geworden!
We zijn natuurlijk benieuwd of de bootjes ook blijven drijven...
Op donderdag 18 oktober om 14.15 uur laten we de bootjes te water.
Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken!
groetjes van de BootjesBouwers
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Vanuit de MR
Samenstelling medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019.
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat voor de helft uit ouders en voor
de helft uit personeel van de Akker en geeft (ongevraagd) advies aan de
directie over het te voeren beleid. In enkele gevallen heeft de MR ook
instemmingsrecht. Gedurende het schooljaar 2018-2019 wordt de MR
gevormd door Marja Nomen, Sandra Verkerk (wordt i.v.m.
ouderschapsverlof tot maart vervangen door Lydia Nederhoff ) en Renée
Stolwijk namens het personeel. De oudergeleding bestaat uit Chantal van
der Vlugt, Nanda van Rooijen-Kool en Bas van de Lest. Mathilde
Groenendijk, jarenlang voorzitter van de MR heeft aan het einde van het
vorig schooljaar de voorzittershamer overgedragen aan Bas. De MR wil Mathilde langs deze weg nogmaals
bedanken voor haar enthousiasme, inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren!

Coöperatief leren
Zoals beloofd zouden we u wat meer inhoud geven over coöperatief werken. Hieronder komt u meer te weten
over de voordelen en hoe dat er dan in de klas uitziet.
Werken met Coöperatieve Leerstrategieën
Coöperatief Leren is één van de meest uitvoerig onderzochte onderwijskundige vernieuwing ooit.
Deze onderzoeken tonen aan dat het werken met Coöperatieve Leerstrategieën...
 De prestaties verbetert in alle leerjaren en vakgebieden (waaronder lichamelijke opvoeding).
 Zorgt voor een toename van de effectieve leertijd.
 De prestatiekloof verkleint, verbeterde leerresultaten laat zien van leerlingen met speciale behoeften.
 De denkvaardigheden ontwikkelt
 Disciplineproblemen vermindert
 Etnische verhoudingen verbetert
 Sociale vaardigheden en karakterontwikkeling stimuleert
 Het gevoel van eigenwaarde laat toenemen
 De motivatie voor school en lesstof laat stijgen.
Wat zijn Coöperatieve structuren?
Coöperatieve Structuren zijn specifieke didactische werkvormen. Ze staan los van de leerstof en zijn daardoor bij
elk vak toe te passen.
De formule is:
Een Coöperatieve Structuur + Leerstof = Een activiteit.
Alle structuren zijn ontworpen op basis van vier principes:
 Gelijke deelname
 Individuele aanspreekbaarheid
 Positieve wederzijdse afhankelijkheid
 Simultane interactie
Een voorbeeld: TweePraat
In tweetallen geven leerlingen om de beurt mondeling antwoord op een vraag. De stappen zijn:
 De leraar noemt een onderwerp.
 Hij vraagt leerlingen om de beurt antwoord te geven op een vraag, bijvoorbeeld: ‘Welke woorden vinden
jullie het belangrijkst in dit stukje tekst?’
 De leraar geeft denktijd.
 Leerlingen benoemen om de beurt hun antwoorden.
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Voordelen van TweePraat:
 Alle leerlingen geven antwoord.
 Leerlingen bedenken veel antwoorden.
 Leerlingen luisteren naar leeftijdgenoten.
 Leerlingen leren afwisselend luisteren en praten.

Peutergroep de Akker
De afgelopen weken hebben we bij Peutergroep de Akker gewerkt over het
thema “REGEN”.
Meestal regent het vaak in Nederland, maar afgelopen periode heeft het
vrijwel niet geregend. Iedere keer als we uit het raam keken en het weer
bespraken, zagen we de zon met wat wolken .
Dit sloot wel mooi aan op het verhaal wat centraal stond in het thema
“Regen”.
Masja wil regen - Knieboek uit de Puk serie.
Masja kijkt naar buiten. Kan ze al buiten spelen? Het is mooi weer: de zon schijnt.
Maar Masja wilt niet dat de zon schijnt. Ze wilt dat het gaat regenen! Dat is gek.
Wie wilt er nou in de regen spelen? Dan word je toch helemaal nat? Nee, hoor. Je
kunt ook droog blijven in de regen. Want Masja heeft van mama iets moois
gekregen … een regenjas, een regenhoed en regenlaarzen.
Na de herfstvakantie werken we aan het thema herfst en misschien valt er dan nog
wel genoeg regen.

Gamen, leuk of last(ig)
Ontzettend veel jongeren houden van gamen. Dan moet gamen toch wel heel erg leuk zijn? Dat klopt!
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in Hazerswoude Rijndijk een ouderavond over gamen voor
ouders met tieners van 10 jaar en ouder.
Gamen is veel interactiever en unieker dan bijvoorbeeld een boek lezen of televisie kijken. Daar heb je geen
invloed op wat er gebeurt. Bij het gamen wel. Daar kun je zelf de wereld creëren, beïnvloeden en veranderen. Dat
maakt het gamen juist zo leuk en ingewikkeld. Daarnaast is elke game natuurlijk anders.
Maar wat als je kind er geen controle meer over heeft en gamen een probleem wordt. Hoe ga je daar dan mee
om? Tijdens deze avond krijg je informatie over het leuke van gamen en over de risico’s van het veelvuldig
gamen. Je krijgt handvatten hoe je je tiener kunt begeleiden, hoe je gezonde regels kunt stellen en afspraken kunt
maken.
Deze gratis ouderavond is op 11 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in Tom in de buurt
Joseph Haydnlaan 5, 2394 GJ Hazerswoude-Rijndijk. Meer informatie en aanmelden via www.cjgcursus.nl of via
deze link
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:
www.cjgcursus.nl
E-mail:
info@cjgcursus.nl
Telefoon:
088 254 23 84
Volg CJGcursus op

en

. Like it!
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Zaterdag 3 november Meidenfestival
Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar weer in Boskoop een meidenfestival
georganiseerd. Het inschrijven is al in volle gang. Het meidenfestival is voor
meiden vanaf 10 jaar t/m 15 jaar. Op die dag zullen er verschillende workshops
zijn die de meiden dan kunnen doen. Zoals: workshop creatief, workshop sport,
workshop gezonde hapjes maken, social media, fotoshoot en workshop makeup. Het begint om 12:45 tot 17:00 uur. Alle meiden krijgen een goodiebag mee.
We maken er een gezellige middag van.
Meiden die mee willen doen kunnen zich uiterlijk opgeven t/m woensdag 31
oktober. Wees er wel snel bij, want vol is vol. Aanmelden kan via:
supermeidboskoop2018@gmail.com
Tevens zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die die dag willen helpen. Voor meer informatie kan je terecht bij:
simonestap@stjjmh.nl
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