
Notulen Ouderpanel van  23 mei 2022

Aanwezig: Wendy, Mirella, Imke, Tom, Saskia (voorzitter/ notulist)

Afwezig: Lisanne, Truda

1 en 2 Opening / notulen vorige vergadering

De notulen van Ouderraad worden akkoord bevonden.

Notulen MR: Hierin staat vermeld dat Sandra iets afstemt met de Ouderraad over een

themabijeenkomst, dit zou Ouderpanel moeten zijn. Mirella vraagt het na bij Sandra.

Leerlingpanel heeft aangegeven op bekeken kan worden of de studiedag die nu op dinsdag na

Pinksteren is, verplaatst kan worden naar kermis Zijdewind. Wendy merkt op dat de eerste weken van

het jaar niet ideaal is, maar dit is aan Annemiek. Wat ons betreft geen voorkeur.

Communicatie is besproken met Annemiek, zij pakt dit op. Indien hier nadere vragen over komen of

als verder meedenken gewenst is, dan laat ze het weten.

3: themabijeenkomst voeding:

Tom heeft het nog niet verder uitgewerkt. Er zijn veel mogelijkheden op gebied van voeding. Jogg is

een landelijk programma waar je aan deel kunt nemen. Saskia heeft iemand gehoord die voor Jogg

presentaties en ouderavonden organiseert. Daar gaan we informatie opvragen. Het moet een

informatieve ouderavond zijn, ouders moeten niet het gevoel krijgen iets opgelegd te krijgen. Het

kwam wel uit de poll, dus het leeft wel onder ouders.

Ouderraad heeft het gehad over voeding tijdens schooluitjes. Wij zijn ook van mening dat er tijdens

schooluitjes niet teveel snoep, ijs, etc uitgedeeld moeten worden.  Er zijn alternatieven en het uitje is

het feestje.

4. Leerlinpanel

De nieuwe leerlingen zijn geïntroduceerd. Dit zijn Saar, Ties en Demi. Eerstvolgende vergadering is

weer in september.

5. Jaarverslag

Lisanne heeft een opzet gemaakt, dit wordt doorgenomen. Er waren geen doelstellingen

geformuleerd. Wel zijn er online bijeenkomsten geweest die werden aangeboden door diverse

instellingen. Deze zijn aangeboden aan ouders. Doelstelling voor ons als ouders is om zorg te dragen

voor een goede verhouding tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. Verder iets gedaan op gebied

van veiligheid om scholen. Jaarverslag wordt afgerond.

Ieder denkt na over de doelstellingen voor volgend jaar.



6. Schoolplein inrichting

Hier is eerder over gesproken. Er zijn ontwikkelingen, die moet je met beide handen aanpakken.

Waarschijnlijk kun je invloed uitoefenen, maar dan moet het wel nu. Er is in de gemeente ruimte om

mee te denken. Jesse Kaandorp maakt zich er hard voor. Er worden tegenwoordig heel veel mooie

schoolpleinen aangelegd, het zou mooi zijn als we dit nu allemaal bespreekbaar kunnen maken.

Mirella gooit een balletje op.

Tom heeft ervaring met schoolpleinen vanuit zijn werk, dus zal het nodige kunnen laten zien.

7. Makerslab

Lisanne heeft vraag gestuurd van Annemiek voor Tom. Met vraag of Tom betrokken wil worden bij het

ontwikkelen van het makerslab en sponsors.

Er komen direct vele ideeën langs, dus zeker enthousiast hier in mee te denken. Wendy kent een

school waar ze werken met een talentcirkel. Ouders kunnen zich aanmelden met zijn/ haar talent en

die worden dan gevraagd om uitleg te geven over zijn/ haar talent. Mooiste is kinderen zelf hun

keuzes te laten maken.  Dit zou ook een combinatie kunnen zijn met het Makerslab.

Tom gaat in contact met Annemiek. Iedereen is enthousiast.

8. Rondvraag/ afsluiting

Mirella: Leerlingpanel heeft opdracht gekregen om een mediator aan te stellen onder de leerlingen.

Er moet nog gekeken worden hoe dit handen en voeten krijgt. Het leerlingpanel zal hier zelf ook over

nadenken. Het is een beetje een experiment, uiteraard is goede ondersteuning vanuit leerkrachten

noodzakelijk.



Actielijst 23-05-2022

Nr. Omschrijving
Datum
vergadering Wie Status Uiterlijk gereed Aantekeningen

Vergadering eind van het jaar
plannen ivm nieuwjaarsreceptie Saskia Plannen

Volgende
vergadering  

Overleg Annemiek schoolplein Mirella Plannen
Volgende

vergadering

Overleg Annemiek Makerslab Tom Plannen
Volgende

vergadering
Informatie opvragen JOGG
presentatie/ ouderavond Saskia

Volgende
vergadering

Doelstelling bepalen 2022-2023 Allen
Volgende
vergadering

Jaarverslag afronden Lisanne

       

       


