
Notulen Ouderpanel van  1 feb 2022

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

Ad 1) Opening:

Welkom aan iedereen. De notulen worden doorgenomen paar kleine dingen gewijzigd, verder hierop

zijn geen opmerkingen.

Ad2) Notulen mr vergadering :

- Thema avonden liggen bij ons Saskia neemt nog contact op met mr

Ad3) website en Kwieb :

Saskia gaat met Annemiek in overleg over de website , of onderwerpen uit de klassen daarop thuis

horen of beter alleen op Kwieb.

Website meer informatief voor ( nieuwe) ouders over les methodes enz..

Ad4) thema avond Gezonde voeding :

Tom gaat meer informatie inwinnen.

Mirella heeft stuk gelezen dat de gemeente doe boeken aan de scholen geef over “mijn gezonde

lichaam” voor groep 4 t/m 8 sluit dit kort met Annemiek: ( Annemiek weet dat de boeken onderweg

zijn heeft ze nog niet ontvangen maar houd Mirella op de hoogte. Mirella heeft zelf informatie

opgezocht over deze boeken , je kunt ook gastlessen voor de kinderen regelen dit kost 150 euro voor

1,5 uur per klas. Misschien kunnen we ze vragen of ze een infoavond voor ouders kunnen geven .

Vitakidz.nl )

Ad5) Leerlingpanel

Truda, was bij de laatste vergadering. De leerlingen zijn zelf goed actief bezig en regelen veel zelf.

Laatste vergadering moet verplaatst worden ivm studiedag Lisanne zoekt naar nieuwe datum.

Ad6) Ouders die het minder breed hebben

Imke heeft Annemiek gesproken, is niet duidelijk of er echt gezinnen zijn die ondersteuning nodig

hebben. Imke gaat zich er verder in verdiepen en contact met gemeente en maatschappelijk werkster

op school opnemen.

Ad7) Schoolplein en bosjes.

Stand van zaken is niet helemaal duidelijk waarschijnlijk dat in najaar begonnen wordt met aanleg.

Tom vraag het na bij Annemiek.



Ad8) Rondvraag :

Wendy heeft een balletje aan het rollen gebracht over techniek binnen de school; nu zijn ze op school

bezig een makerslab in te richten.

Saskia en Wendy gaan kijken of ze tips van de week van Kanjertraining die Wendy van de school van

haar kind beter kunnen verwoorden voor in onze nieuwsbrief of Kwieb.

Nieuwe data vergaderingen:

(Notulist tussen haakjes)

- Maandag 27 sept 2021 - Tom

- Woensdag 10 November 2021 - Saskia

- Dinsdag 1 feb 2022 - Mirella

- Woensdag 23 Maart 2022 - Imke

- Maandag 23 Mei 2022 - Truda



Actielijst 01-02-2022

Nr. Omschrijving
Datum
vergadering Wie Status Uiterlijk gereed Aantekeningen

Afstemming MR over
thema-avonden

01-02-2022 Saskia Navragen Voor volgende
vergadering

Navraag opmerking
notulen MR

 Themabijeenkomst omtrent voeding 10-11-2021 Tom Informatie inwinnen   
Afstemming Annemiek website 01-02-2022 Saskia Overleg Annemiek 23 mrt 2022 Wordt website nu goed

ingezet? Wat kan er beter?
Schoolplein aanpassingen 01-02-2022 Tom Overleg Annemiek 23 mrt 2022 Wat is de status en op

welke wijze/ momenten
kunnenouders
meedenken?

Ouders die het minder breed hebben 01-02-2022 Imke Informatie inwinnen 23 mrt 2022 Welke faciliteiten zijn er en
op welke wijze krijgen
ouders de gelegenheid
hier iet mee te doen?
Welke drempels zijn er?

Bijdrage Nieuwsbrief Kanjertraining 01-02-2022 Wendy/
Saskia

23 mrt 2022 Welke ouderinformatie is
beschikbaar en hoe
kunnen we dit op een
goede manier delen?


