
Notulen Ouderpanel van 19 november 2020

Aanwezig: Lisanne, Wendy, Mirella, Imke, Truda, Tom, Jessica, Saskia

Afwezig: -

Ad 1) Opening / notulen vorige vergadering

Wederom een online vergadering, welkom aan iedereenn. De notulen worden doorgenomen, hierop

zijn geen opmerkingen.

Ad2) Actielijst

Actie veiligheid wordt vervolgd: er heeft nog geen gesprek plaatsgevonden, Tom en Mirella wachten

op een uitnodiging.

Notulen MR

We nemen de notulen van de MR door om te kijken of er nog zaken te bespreken zijn die overlap

hebben met onze activiteiten of waar we iets mee kunnen.

Er wordt kort stilgestaan bij Wereldoriëntatie. Wendy geeft toelichting hoe dit nu is ingericht.

Daarnaast zijn er 2 docenten die de opleiding voor natuur en wetenschap volgen. Het doel hiervan is

om beleidsmatig N&T een plek te geven in het onderwijs, schoolbreed. Ze zijn nu onder nadere bezig

geweest met interview onder de kinderen, ook in de kleuterklassen en groep 3. Het is in

oriëntatiefase en wordt vervolgd.

Corona: complimenten hoe dit door school is opgepakt. Aan de kant van de kleuters staan nog veel

ouders bij elkaar tijdens het ophalen, maar nog geen noodzaak hier actie op te ondernemen. Dat

ouders ’s morgens niet in school komen werkt goed. Geeft veel rust voor docenten, leerlingen en

ouders. Je mist alleen af en toe het kijken in de klas, het gevoel van betrokkenheid. Als we het Corona

virus achter ons kunnen laten valt te overwegen dit in stand te houden. Ouders af en toe op bepaalde

momenten de kans geven in de klas te kijken is dan ook een optie.

Het contact met school is minder. De ene ouders neemt sneller initiatief dan de ander. Dit heb je als

ouders zelf in de hand, maar wel van belang om ouders erop te wijzen dat de ruimte er zeker is. Als er

vragen zijn of als je gewoon wilt weten hoe het gaat is het altijd mogelijk contact op te nemen Dit

gaan we in de Nieuwsbrief nogmaals benadrukken.

Communicatie: resultaten afwachten

Rots en Water: is een leuke training, zijn positieve ervaringen mee. Mooi dat het vanuit school is

opgepakt. Goed dat het voortgezet wordt, maar draait alleen bij voldoende animo. Het is afhankelijk

van de (zorg)behoefte, er behoeft naast de berichten van Annemiek geen extra aandacht aan gegeven

te worden.

Ad3) Nieuwjaarsreceptie/filmpje:

Plan was een filmpje te maken, maar vanwege slecht weer is dat geannuleerd. Door de nog

voortdurende corona maatregelen wordt besloten dit nu niet meer op te pakken voor dit jaar.



In de Nieuwsbrief besteden we extra aandacht aan ouderpanel. Hierbij benadrukken we de

mogelijkheden voor ouders om contact te leggen met school; Fiep/ Topic/ email/ meet.

Ad4) Leerlingpanel

Wendy heeft de laatste vergadering alleen gedaan met de kinderen, Jessica en Mirella waren niet

aanwezig. Gesproken over Sinterklaas en Kerst en het Thema Ziekenhuis dat hierin mee wordt

genomen. Er zijn heel veel ideeën geopperd. De werkgroepen waren enthousiast over de inbreng van

de leerlingen.

Kerst is ook uitvoerig besproken, maar de werkgroep was nog niet bij elkaar geweest. Dit wordt later

met de werkgroep uitgewerkt.

Wendy was voor eerste keer met panel alleen bij elkaar, dus nog een beetje zoekend hoe dit aan te

vliegen. Alles loopt wel, dus dat gaat goed.

Sportdag is punt van aandacht. Vorig jaar is door de leerlingen aangegeven dat ze graag andere sport

wilden dan de bekende sporten in het dorp. Manon (sportservice Schagen) had leuke ideeën, maar

dat moet je snel regelen. Lisanne vraagt Manon hoe dit zit en stemt af met Sandra (terugkoppelen in

volgende leerlingpanel).

Jessica rond het schooljaar nog af, maar komt niet meer op school, dus bouwt al af met inbreng.

Volgende keer bespreken door wie en hoe we haar rol gaan overnemen.

Ad5) Nieuwe leden

We gaan een oproep doen voor nieuwe leden, zodat iedereen de kans krijgt om te reageren. Het liefst

breiden we uit met 2 leden. Lisanne maakt oproepje voor in Nieuwsbrief. Volgende keer bespreken

we de respons.

Ad 6 Themabijeenkomsten

Na volgende vergadering in februari, gaan we (afhankelijk van de Corona richtlijnen) een poll eruit

sturen waar eventueel behoefte en interesse voor is vanuit ouders.

Annemiek zorgt er op dit moment al voor dat diverse items/ thema’s zo nu en dan langskomen in

nieuwbrieven.

Ad7) Gezonde school

Tom heeft een bericht gedeeld over een proef van de Gezonde school dat in Limburg heeft egdraaid.

Daar eten de kinderen op school en de maaltijden worden door school geregeld (ism cateraars).

Doelen hiervan zijn: verminderen pesten door meer gelijkheid, hogere waardering school, diverser en

gezonder eten, bewuster van voeding.

In Limburg is proef erg goed uitgepakt en er gaan meer scholen een proef doen. De Minister is ook

positief, dus wellicht dat er op dit gebied in de toekomst ontwikkelingen komen. Misschien vanuit

overheid landelijk invoeren.

School heeft gezond leven al als thema, dit sluit er wel op aan. Op onze school neemt eigenlijk

iedereen gezonde voeding mee. In steden is situatie anders. Als we richting IKC gaan zou het



aanvulling kunnen zijn. Maar het is een enorme stap en nu nog te vroeg op iets mee te doen. Wel een

mooi doel en interessant om in de gaten te houden.

Er zouden wel opties zijn voor het eten:

- Eens in de zoveel tijd kookles om bewust met eten om te leren gaan.

- Kinderen eigen bord en beker, zodat ze niet uit een trommel eten

Compliment voor het idee, we houden het vast en mogelijk biedt het kansen in de toekomst, maar

nog niet op dit moment.

Ad7) Rondvraag/ afsluiting

Lisanne: Er is weer een nieuwe doos met bollen geplant via Bulb4Kids. Met hulp van groep 7/8

hebben de kleutergroepen bolletjes geplant. Bovenbouw heeft vorig jaar wel tijd besteedt aan het

lespakket dat er bij zit en hebben gekeken naar de groei en ontwikkeling van bollen en hebben ook

een bedrijf bezocht. Mooi project.

Tom: Bij de oprit voor fietsers het schoolplein op, wordt vaak een auto geparkeerd op de oprit. Dit als

aandachtspuntje opnemen in nieuwsbrief. Auto’s niet parkeren op stoep, dit levert gevaarlijke

situaties op voor kinderen.

Bij de nieuwe op- en afrit aan de oostzijde van de jeu de boule baan is het zicht slecht. De heg staat

tot aan de weg en kinderen vliegen snel te weg op. Dit ook tijdens gesprek met de gemeente

opnieuw bespreken. Blijft lastig rond school.

Nieuwe data vergaderingen:

- Donderdag 11 februari 19.30

- Donderdag 20 mei 19.30



Actielijst 19-11-2020

Nr. Omschrijving
Datum
vergadering Wie Status Uiterlijk gereed Aantekeningen

Contact gemeente oversteek
kinderen Rijdersstraat 17-09 Mirella In behandeling

Voor volgende
vergadering  

Bepreken stokje overdragen
leerlingpanel Jessica 17-09

Volgende
vergadering laten

terugkomen
Thema laten terugkomen in
nieuwsbrief 17-09 Lisanne

Na volgende
vergadering poll

Oproep nieuwe leden 19-11 Lisanne

 Berichtje nieuwbrief 19-11   01-12

- Wat doen we.
- Contact

ouderpanel
- Bereikbaarheid

leraren

       


