
Notulen Ouderpanel van 29 oktober 2019 

 

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

Afwezig: Tom, Jessica, Renata 

Agenda:   

1. Opening / notulen vorige vergadering 

2. Actielijst 

3. 1000 watertappunten 

4. Themabijeenkomsten 

5. Veiligheid 

6. Leerlingenpanel 

7. Afsluiting/rondvraag 

Ad 1) Opening / notulen vorige vergadering 

Iedereen wordt van harte welkom geheten, met speciaal welkom aan Imke. Zij is voor het eerst 

aanwezig en zal het panel komen versterken. Renata Bos zou vanavond ook aanwezig zijn, maar 

heeft helaas afbericht moeten geven. Zij zal volgende keer aanwezig zijn.  

Ad2) Actielijst 

Lisanne heeft de ‘10 criteria’ aangepast naar aanleiding van de vergadering vorige week. In de 

Digiduif was ruimte voor het leerlingvolgsysteem (uitslagen CITO), dit zit niet in Fiep, maar is 

onderdeel van de rapporten die de kinderen krijgen. Misschien komt dit in de toekomst in FIEP, maar 

nu kan het nog niet. 

We kunnen zelf melding maken bij FIEP via de app hierover of dit als optie aandragen. 

Overige punten van de actielijst staan op de agenda. 

Ad3) 1000 watertappunten 

Tom heeft het hele plan heel uitgebreid uitgewerkt. Onze complimenten hiervoor. Tom kon zelf 

vandaag niet aanwezig zijn, waardoor hij dit aan het panel heeft overgedragen.  

Vanuit het kermiscomité is er nog geen besluit genomen, dit wordt volgende week.  

Deze week hebben we echter bericht gekregen dat het schoolplein vanaf heden buiten school en 

openingstijden van SKDH verboden toegang voor onbevoegden terrein is. Dit is wel een belangrijke 

factor om te overwegen of dit al dan niet door kan gaan. Als je een waterpunt gaat plaatsen, trekt dit 

mogelijk juist mensen, terwijl je dit van de andere kant niet toestaat. Dan zijn de kosten erg hoog 

voor de mogelijke voordelen die je er voor de bevolking uit haalt.  

Conclusie is dat het erg jammer is dat we toch het positieve advies om moeten buigen door de 

gemaakte keuzes omtrent toegang tot het terrein.  



@Mirella legt contact met Tom.  

 

Ad4) Themabijeenkomsten 

- Social media:   

Andrea is bereid dit te doen voor ouders van groep 1 t/m 8. Het zal dan puur gericht zijn op 

Opvoeding op het gebied van (social) media; dit valt binnen het vakgebied van Andrea. 

Voorkeur voor een dinsdag of donderdagavond.  

@Saskia: Datum afstemmen en onderwerp met Andrea.  

- Kanjertraining: er zijn trainingen ontwikkeld vanuit kanjertraining waarmee gewerkt wordt 

op school. Bij aanvang is er informatie verstrekt aan de ouders, maar dit is al lang geleden. 

Een update voor nieuwe ouders kan een goede zet zijn. Voorstel om dit in mei/ juni te doen, 

waarbij ook besproken wordt wat je er thuis mee kunt doen 

@Lisanne stemt af met Annemiek. 

- Geldzaken kan interessant zijn: bijvoorbeeld Nibud. Dit wellicht volgend jaar.   

Ad5) Veiligheid 

Mirella doet een update. De ambtenaar die eerder is geweest en die het in beheer had, is niet meer 

werkzaam bij de Gemeente. Er waren geen gespreksnotities aanwezig bij de Gemeente, dus er is 

inmiddels opnieuw een gesprek geweest met de gemeente. Het plan is dat eind februari, aan de kant 

van de Dreef, een oversteekplaats gecreëerd wordt met een op- en afrit voor fiets, wandelwagen etc. 

De smiley borden om de snelheid te meten op de Zwarteweg zijn nog niet beschikbaar. Hier is een 

lange wachtlijst voor, maar we krijgen waarschijnlijk voorrang. Dit is afwachten. Vanwege het 

nieuwbouwplan zullen er nog geen aanpassingen aan de Zwarteweg gedaan worden, omdat dit in 

geheel nog in kaart gebracht moet worden. 

Ad6) Leerlingpanel 

Dit loopt op zich goed. Het gaat nu projectgericht en hier komen leuke dingen naar voren. Het 

versieren van school ging wat moeizaam. Ze zouden in de klassen vragen wie er wilden helpen, maar 

uiteindelijk hebben ze dit zelf met het leerlingpanel gedaan (sommige met gepaste tegenzin). 

Er worden wat vragen gesteld over het plan voor plantenverzorging. Nu doet Annemiek het. Mirella 

vraagt na in het leerlingpanel, het mooist is om het bij 1 klas te beleggen, die zowel boven als 

beneden doet.  

Ad7)  Rondvraag/ afsluiting 

Bulb4kids: het pakket was aangevraagd en toegewezen. Het is erg leuk geweest. Bij aanvang 

begonnen in de jonge groepen, maar dit was toch een aardige klus. Uiteindelijk heeft Groep 8  

geassisteerd met planten en ook in groep 3 en 4 is wat gedaan.  

Truda heeft ouders weleens gehoord over bankjes als ze staan te wachten na schooltijd. Bij de 

hoofdingang staan deze er. Het zou mogelijk vandalisme in de hand werken, dus het zal lastig 

realiseerbaar zijn.  



Lisanne informeert wat Imke ervan vond, deze eerste vergadering. Imke vond het leuk. 

Saskia stelt voor de nieuwe leden toe te voegen aan de appgroep. Mirella is beheerder, dus regelt 

dit. Via de app zullen we een nieuwe datum plannen, rond 4 februari. 

  

 

 



       Actielijst 12-12-2019 
     

       

Nr. Omschrijving 
Datum 
vergadering Wie Status 

Uiterlijk 
gereed Aantekeningen 

13 Veiligheid 14-5-2019 Mirella In behandeling Juni 2020   

15 Thema bijeenkomsten 14-5-2019 Allen In behandeling 
Jan/ 

febr-20 
Andrea benaderen: Saskia voor jan/ 
febr 

17 1000 watertappunten 14-5-2019 Tom In behandeling febr-20 
Project wordt mogelijk 
geannuleerd.  

19 Nieuwe ledenwerving (ouders) 24-9-2019 Allen Afgehandeld okt-19 2 nieuwe leden 

              

              

              

              

       

        


