
Notulen Ouderpanel van  23 maart 2022

Aanwezig: Lisanne, Wendy, Mirella, Imke (notulist), Truda, Saskia (voorzitter)

Afwezig: Tom

1 en 2 Opening / notulen vorige vergadering

Saskia en Wendy zijn bezig met de invulling van de Kanjertraining voor de nieuwsbrief.

Wendy geeft een toelichting op NPO gelden voor opgelopen achterstanden in de coronatijd. Dit is een

bijdrage voor de school die vrij ingezet mag worden.

3: themabijeenkomst voeding:

Op dit moment wordt er een onderzoek gedaan naar schoolfruit. Dit onderzoek wordt gedaan door

een stagiaire in groep 3. Onderzocht wordt o.a. hoeveel leerlingen er fruit eten. Over twee maanden

volgt er een conclusie en aanbevelingen. Het idee is om de bovenbouw een vragenlijst in te laten

vullen zodat ook daar een beeld over gevormd kan worden.

We verzetten punt naar volgende vergadering i.v.m. afwezigheid Tom.

4. Leerlinpanel

- Er heeft een spoedvergadering i.v.m. inzameling geld Oekraïne plaatsgevonden. Hieruit zijn

verschillende acties gekomen.

-De paaswerkgroep is al bezig

- Er zullen nieuwe sollicitatie moeten komen voor het nieuwe jaar i.v.m. vertrek leerlingen groep 8

- Wat besproken wordt tijdens vergadering wordt teruggekoppeld in de klas middels een

klassenvergadering. Daar worden o.a. bijzonderheden op het schoolplein besproken. Het

leerlingpanel koppelt de input van de klas terug in het leerlingpanel.

- De groepjes van het leerlingpanel zitten gekoppeld aan een werkgroep

5. Zorg voor ouders die het minder breed hebben

Via de nieuwsbrief willen we ouders (blijven) informeren over de mogelijkheden van voorzieningen

voor minima. Bijvoorbeeld bij het verzoek om ouderbijdrage, een link toevoegen van de gemeente.

En aan het begin van het schooljaar en bij bijvoorbeeld Koningsdag een link van de gemeente voor

het aanvragen van een bijdrage voor sportkosten toevoegen. Imke zal Annemiek een bericht sturen

hierover.

6. schoolplein inrichting

Dit punt kort besproken. Wordt verzet naar de volgende keer i.v.m. afwezigheid Tom. De vraag is

welke invloed we nog hebben op de inrichting.



7. Rondvraag/ afsluiting

Berichtgeving kwieb wordt besproken. Het advies is om bij een bericht (als voorbeeld wieltjesdag) te

zetten of het specifiek bedoeld is voor de groep of voor de hele school. Er was nu wat onduidelijkheid

bij ouders.

Gesproken over de algemene communicatie. Saskia gaat hierover in gesprek met Annemiek.

Saskia vraagt zich af of school zich al voorbereid op de mogelijke komst van Oekraïense kinderen. In

Middenmeer zijn de eerste kinderen die zich melden voor school. Tot nu toe worden er nog geen

specifieke voorbereidingen getroffen.

Nieuwe data vergadering:

-Maandag 23 mei om 19.30 uur.

.



Actielijst 23-03-2022

Nr. Omschrijving
Datum
vergadering Wie Status Uiterlijk gereed Aantekeningen

Jaarplan op agenda volgende
vergadering Saskia

Volgende
vergadering  

Bericht sturen Annemiek
voorzieningen minima nieuwsbrief Imke

Volgende
vergadering

Invulling kanjertraining nieuwsbrief
Saskia/Wend
y

Up-date volgende
vergadering

Themabijeenkomst voeding
agendapunt volgende vergadering Saskia

Volgende
vergadering

Indeling schoolplein agendapunt
volgende vergadering Saskia

Volgende
vergadering

Communicatie algemeen bespreken
Annemiek Saskia

Volgende
vergadering

       

       


