
Notulen Ouderpanel van  10 november 2021

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

Ad 1) Opening:

Welkom aan iedereen. De notulen worden doorgenomen, hierop zijn geen opmerkingen.

Ad2) Notulen vorige vergadering en Actielijst:

- De naam van Mirella is verkeerd gespeld

- Informatie over de nieuwsbrieven over de Kanjertraining komen via de Rank (maakt selectie).

Degene die hierover gaat is met zwangerschapsverlof, dus dat duurt mogelijk nog even.

Ad3) Uitslag poll themabijeenkomst

De uitslag van de Poll voor een themabijeenkomst was als volgt:

- 24 x mediawijsheid

- 13 x voeding

- vrije antwoorden: ontdekkend en ontwerpend leren, kanjertraining (verdieping), puberbrein,

happy les, corona, geen interesse

De Poll sluit 19 nov, dus mogelijk volgt er meer.

Aangezien er ook al online bijeenkomsten via de GGD en Brijder zijn, wordt besloten dat

mediawijsheid afvalt, dit wordt al behandeld. Het is overigens wel bijzonder dat deze bijeenkomsten

via verschillende kanalen binnen komen. Annemiek selecteert deze berichten en deelt ze via de

nieuwsbrief indien het interessant is voor ouders.

Voorstel om in de communicatie een koppeling te maken met de meeting van de GGD in de

nieuwsbrief en daarnaast een extra bericht in de nieuwsbrief met link naar de GGD en tussenstand

poll. Evt ook op Facebook.

Voorstel om in februari  een themabijeenkomst te houden met thema ‘gezonde voeding’. Tom denkt

aan Annette van Ruitenberg (op tv geweest als kok, schrijft veel over gezonde voeding, bijv

kinderporties in restaurants op Texel) zij is erg gericht op kinderen en gezondheid. Tom gaat

informeren of ze zoiets doet. ‘Wat doet gezonde voeding voor kinderen’.

Ook zijn workshop-achtige kookworkshop erg leuk, maar vanwege de corona lastig. Dit kan in

combinatie met ouders en leerlingen. Tom gaat op zoek en houdt ons via de app op de hoogte.

Lisanne is bezig en heeft informatie van JOGG. Er is vandaag een gesprek geweest met de Gemeente

en Instituut voor….. Dit ging onder andere over voedselbosjes; er zijn plannen voor het inrichten van

een Tiny Forest (huidige bosje) en een buiten lokaal erbij. Verwachting dat dit volgend jaar okt/ nov

een vervolg krijgt. De Gemeente subsidieert het en gaat het aanleggen. Het is de bedoeling dat de

voedselbosjes door kinderen worden onderhouden. Buurtbewoners en ouders worden erbij

betrokken. Het is nog iets voor op langere termijn, richting zomervakantie zullen er zaken gedeeld



worden. Mocht er brainstorm nodig zijn, dan kan het via ouderpanel. Er moest een Leskist van 300,-

aangeschaft worden met schepjes etc.

Ad4) Leerlingpanel

Omdat leerkrachten wisselen, was de voorkeur een vaste ouder erbij te houden. Truda, Imke, Saskia

zullen als extra ouder afwisselen en Mirella is er wekelijks bij.

Laatste keer was Saskia erbij. De groep is actief en benadert zelf de klassen om informatie te krijgen

uit alle klassen. Ze zijn enthousiast en het is leuk om te zien waar de kinderen mee komen. In principe

is Marlou of Annika erbij, die begeleiden via Leader in me. Ze hebben de leerlingen gekoppeld aan

een klas, dus ze hebben een vast aanspreekpunt per klas. Ze willen alle kinderen iets laten zeggen.

Bij volgende vergadering de ideeënbusje promoten. De ideeën uit de ideeënbus zijn besproken met

Annemiek. Ze konden er geen handvaten aan geven. Notulen van leerlingpanel komen op de website

volgende keer toevoegen.

Datums zijn via mail verspreid. Iedereen graag de naam erbij zetten.

Ad5) Zwemles

Vroeger was er zwemles via school. Tom kwam niet heel veel verder met het zoeken naar informatie.

Het is een aanvulling op bewegend onderwijs en gemeente afhankelijk. De vraag is of je dit als school

zou willen. Zwembaden zijn niet meer van de gemeente, het zijn individuele stichtingen en moet

bekostigd worden. Het is duur en tijdrovend, maar complex om te organiseren met school. Op dit

moment zien we geen noodzaak hier verder achteraan te gaan.

Ad6) Ouders die het minder breed hebben

Dit wordt verschoven naar de volgende keer.

Ad7) Kinderkoor/ muziek

Constance deed het maar is ermee gestopt. Kinderkoor is officieel gelinkt aan de kerk. Er wordt

gekeken of het wat breder ingezet kan worden. Iets mee richting een popkoor evt in combinatie met

muziekinstrumenten.  Dit is iets wat buiten school om gaat.

Ad8) Rondvraag

Cultuur:

Er is een kunstenares die is gekoppeld aan school. Ze begeleidt school  met handvaardigheid en oa

fotografie. Ze is cultuurcoach en wordt door school ingehuurd. Vanuit de cultuurgroep worden

hiermee alle domeinen belicht.

Techniek:

Manon en Michiel zijn geslaagd voor de opleiding en zijn nu bezig met wereldoriëntatiemethode.

Thematisch werken is erg prettig. Ze zijn methodes aan het uitproberen.

Lisanne werkt al lang op die manier in de jongste groepen. Wendy ervaart het zeer positief. Juist de

integratie tussen de opdrachten. In circuitvorm werkt iedereen aan andere zaken. Activiteiten



rouleren, per keer zijn er 2 onderdelen. Veel kunnen ze zelfstandig en hulp vragen bij iemand anders

is gewoon. Met kleinere groepen kun je als docent intensiever aan de slag. Er is vaak 1 accent uit de

volgende vakken; Natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis. Vaak 1 accent.

Tom wil graag techniek promoten en hoopt dat dit genoeg op school behandeld wordt. Wendy heeft

op haar vorige school heel intensief gewerkt met techniek. Er kwam oa een bus via Espeq voor

techniekdag (specifiek voor PO en VO). Monique Pronk doet GroeiLab en DoeLab. Hierdoor wordt

rekening gehouden met verschillende behoeftes van het kind, het Doelab gaat meer over praktisch

onderwijs.

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven zijn heel uitgebreid; mensen lezen het niet helemaal. Wellicht kunnen er meer

verwijzingen is, ze zijn soms wat lang met teveel tekst. Is verspreiding via Kwieb mogelijk?

Nieuwe data vergaderingen:

(Notulist tussen haakjes)

- Maandag 27 sept 2021 - Tom

- Woensdag 10 November 2021 - Saskia

- Maandag 24 Januari 2022 - Mirella

- Woensdag 23 Maart 2022 - Imke

- Maandag 23 Mei 2022 - Truda



Actielijst 10-11-2021

Nr. Omschrijving
Datum
vergadering Wie Status Uiterlijk gereed Aantekeningen

Informatie kanjertraining op de
schoolwebsite plaatsen

27-09-2021 Saskia/
Wendy

Wachten op
informatie de Rank
(Wendy)

Voor volgende
vergadering

De rank doet.
Nieuwsbrieven
doornemen van de Rank.
Delen met Saskia

 Themabijeenkomst omtrent voeding 10-11-2021 Tom    
Namen invullen bij datums
leerlingpanel

10-11-2021 Imke/
Truda/
Saskia


