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Schooljaar 2019/2020  
op De Akker
We zetten ons ook dit jaar weer in voor de ontwikkeling van uw kind.  
In belang van die ontwikkeling, richten wij ons steeds meer op het werken 
met leerlijnen. Op dit moment zijn wij hard bezig om dit helder te krijgen 
voor het vak rekenen. Als team ontdekken we steeds meer de rijkdom van 
het loslaten van methode lessen. 
Wij zijn zelf ook in ontwikkeling, we leren van elkaar door bij elkaar te 
kijken en met elkaar te onderzoeken wat wij belangrijk vinden in ons 
onderwijs. Wij zien het als uitdaging om ons steeds meer te richten op de 
onderwijsbehoefte van de leerling.    

Er is veel kennis en kunde aanwezig in ons team. We vinden het belangrijk dat we  
dit nog meer met elkaar gaan delen. Zodat we leren van elkaar en met elkaar. 
Wij zijn samen met de kinderen onderweg om als autonome wereldburgers tot 
bestemming te komen in de toekomstige samenleving. 
Wij willen in geloof, Gods kinderen leren met vreugde te leven, lief te hebben,  
te groeien, talenten te ontwikkelen en naar vermogen bij te dragen aan de  
samenleving.
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CBS De Akker

De Akker is voor mij een school waar kinderen anders mogen en kunnen zijn 
dan de ander. Waar ze hun eigen talenten en mogelijkheden kunnen benut-

ten. Dit kunnen wij niet alleen, ik wil u als 
ouder vragen om commitment naar uw kind 
en de school. Laten we in samenwerking 
streven elkaar zonder oordeel te zien en zo in 
‘ruimte’ elkaar laten ontwikkelen. 

Graag ontmoet ik u dit jaar weer!

Bert Willering   Directeur De Akker   Pesse



Akker app
Voor actuele informatie over onze school 
kunt u altijd terecht op onze Akker App.  
U kunt deze app downloaden via de 
Appstore of Google Play. 

Via de app kunt u berichten ontvangen en foto’s bekijken 
vanuit de groepen. Hiervoor dient u wel in te loggen bij 
de groep van uw kind. 

Verlofaanvraag

De medezeggenschapsraad  
van De Akker bestaat uit: 

Personeelsgeleding
Ko Hoorn 
Geralda van Putten

Oudergeleding
Anita Braam 
Mirjan Strijker

Zij zijn bereikbaar via  
mrdeakker@trefonderwijs.nl

Medezeggen- 
schapsraad

Verlof aanvragen kunnen ingediend worden via onze app.
Er kan verlof aangevraagd worden met de volgende redenen: 
• verhuizing van het gezin
• huwelijk van bloed- of aanverwanten
• ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten
• overlijden van bloed- of aanverwanten
• huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders
• ambtsjubileum van ouders of grootouders
• andere gewichtige omstandigheden

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de reguliere 
schoolvakanties. Voor uitzondering of vragen rondom verlof kunt u zich altijd wenden 
tot de directeur.

De schoolcommissie bestaat uit 
de volgende leden: 
Matthijs Drooglever (financiën)
Vincent Kleine (PR)
Jolanda Jonker (activiteiten)

Beide commissies vergaderen samen  
en zijn nauw betrokken bij het reilen  
en zeilen van de school.

School- 
commissie

powered by basisschoolapps

CBS
DE AKKER
HEEFT EEN MOBIELE APP!

DOWNLOAD DE GRATIS BASISSCHOOL APP

Basisschool App

BESCHIKBAAR VOOR
iOS & ANDROID
TOESTELLEN



Naam teamlid Functie E-mailadres

Bert Willering Directeur, leerkracht deakker@trefonderwijs.nl

Marjan Pierik Adjunct-directeur, leerkracht m.pierik@trefonderwijs.nl

Berty Kamp Leerkracht, IB-er b.kamp@trefonderwijs.nl

Marijke van Pagée Leerkracht, Level/plusklas coördinator m.vanpagee@trefonderwijs.nl

Geralda van Putten Leerkracht, coördinator Engels g.vanputten@trefonderwijs.nl

Hermien Wiltens Leerkracht, coördinator ICT h.wiltens@trefonderwijs.nl

Anneke Bijker Leerkracht, coördinator motoriek a.bijker@trefonderwijs.nl

Ilse van der Gun Leerkracht i.vandergun@trefonderwijs.nl

Miranda Strolenberg Leerkracht, taalcoördinator m.strolenberg@trefonderwijs.nl

Ko Hoorn Leerkracht, rekencoördinator k.hoorn@trefonderwijs.nl

Harrie Prins Conciërge

Froukje Donker Schoolschoonmaakster

Groepsindeling schooljaar 2019-2020

Team

Ziek 
melden

1/2
3 vanaf 
 januari 2/3

4 5/7 6 8

Maandag Juf v Putten Juf Strolenberg
Meester  
Willering

Juf Wiltens Juf Pierik Meester Hoorn

Dinsdag Juf Bijker Juf Strolenberg Juf v Pagée Juf Wiltens Juf Pierik Meester Hoorn

Woensdag Juf Bijker Juf v.d. Gun Juf v Pagée Juf Wiltens Juf Pierik Meester Hoorn

Donderdag Juf v Putten Juf v.d. Gun Juf v Pagée Juf Kamp Juf Pierik Meester Hoorn

Vrijdag Juf Bijker
Juf v.d. Gun/ 
Juf Strolenberg

Juf v Pagée Juf Wiltens Meester Willering Meester Hoorn

Vrijdagmiddag Juf Bijker Vacant Meester Willering
Juf v.d. Gun/  
Juf Strolenberg

Berty Kamp 
is als IB-er 
aanwezig op  
de dinsdag.

Kinderen mogen 
naar school zodra 
ze vier jaar zijn. 
Vanaf vijf jaar is een 
kind leerplichtig. 

Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun 
kind de school bezoekt en de lessen volgt.
De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te houden.  
Ongeoorloofde afwezigheid wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Leerplicht



Schooltijden
De schoolbel gaat om 8.40 uur,  
de lessen beginnen om 8.45 uur.

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Groep 1
08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.15
13.00-15.00

-
08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.15
-

Groep 2/3
08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.30
08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.15
-

Groep 4 t/m 8
08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.30
08.45-12.15
13.00-15.00

08.45-12.15
13.00-15.00

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020 

Goede Vrijdag en Pasen 10 april t/m 13 april 2020 

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei en 22 mei 2020

Pinksteren 1 juni 2020

Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2020

School  
met de Bijbel

Als uw kind ziek is kunt u dit  
melden via de APP of via de 
telefoon 0528 - 26 25 66. Wilt u 
dit doen voor 8.45 uur, zodat wij 
weten wie er afwezig is.  
Bij niet geregistreerde afwezig- 
heid nemen wij contact met u op. 

Om te zorgen dat de kinderen zo 
weinig mogelijk missen en de rust 
in de klas vragen wij om tandarts 
en dokters afspraken zo veel 
mogelijk buiten schooltijden  
te plannen. 

Peutergym
Gezond bewegen en wennen  
aan de basisschool

Dit schooljaar verzorgt juf Ingeborg Hoge de 
peutergym. Zij laat peuters ervaren hoe leuk 
het is om te bewegen door middel van klim-
men, klauteren, met de bal spelen, dansen, 
springen en nog veel meer! Peutergym vindt 
plaats op de maandagen. Er zijn geen kosten 
aan verbonden en opgave is niet nodig.  
Iedereen is welkom! De exacte data staan  
in de kalender.

Gymtijden
Groep Dag Tijd

Groep 3 Dinsdag 9.00 - 10.00 uur

Groep 4 Dinsdag 10.00 - 11.00 uur

Groep 6 Dinsdag 11.00 - 12.00 uur

Groep 5/7 Dinsdag 13.00 - 14.00 uur

Groep 8 Dinsdag 14.00 - 15.00 uur



Activiteiten
kalender

september
2 Luizencontrole

MR/SC vergadering

5 Schoolfotograaf

6 Jantje Beton actie - start  
tot 25 september

23 Peutergym

augustus
26 Eerste schooldag

26 Peutergym

oktober
1 Koffie ochtend groep 1/2

4 Peuterochtend

4 Kleuters vrij!

7 Studiedag - alle kinderen vrij

8 Koffie ochtend groep 3

15 Koffie ochtend groep 8

28 Peutergym
MR/SC vergadering

december
5 Sinterklaasfeest

6 Peuterochtend
Kleuters vrij

6 Techniekmiddag groep 8

19 Kerstviering

november
1 Peuterochtend

1 Kleuters vrij

1 Techniekmiddag groep 8

5 Koffie ochtend groep 5/7

12 Contactavond

14 Contactavond

19 Koffie ochtend groep 4

25 Peutergym
MR/SC vergadering

26 Koffie ochtend groep 6

januari
6 Peutergym

13 CITO week (tot 24 januari)

13 Luizencontrole

27 MR/SC vergadering

31 Rapporten mee groep 3 t/m 8

31 Techniekmiddag groep 8
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februari
3 Peutergym

6 Studiedag alle leerlingen vrij

7 Peuterochtend

7 Kleuters vrij

maart
2 MR/SC vergadering

6 Kleuters en groep 3 vrij

6 Peuterochtend

9 Peutergym

20 Techniekmiddag groep 8

25 Grote rekendag

april
2 Verkeerstheorie examen

3 Kleuters vrij

3 Peuterochtend 

6 Peutergym

9 Paasviering

15 CITO Eindtoets groep 8

17 Koningsspelen

21 Praktijk verkeersexamen

mei
11 MR/SC vergadering

15 Techniekmiddag groep 8

20 Studiedag - alle leerlingen vrij

25 Peutergym

28 Schoolkamp groep 8 - t/m 30 mei

juni
2 Cito weken

5 Peuterochtend
Kleuters vrij

15 MR/SC vergadering

23 Schoolreisjes

26 Rapporten mee

29 Peutergym

juli
3 Laatste schooldag

memoAVG wetgeving
Tref onderwijs verwerkt van alle leerlingen persoonsgegevens. Bij het verwerken 
van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij zullen niet meer  
gegevens verwerken dan nodig is om onze rechten en plichten als onderwijs- 
instelling na te komen. Tref onderwijs vindt een zorgvuldige omgang met  
persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. 

Voor een uitgebreide privacyverklaring en het ‘beleidsplan informatie- 
beveiliging en privacy’ verwijzen wij naar de website trefonderwijs.nl.


