
Notulen Ouderpanel van 3 februari 2020 

Aanwezig: Lisanne, Wendy, Mirella, Imke, Truda, Tom, Jessica, Renata en Saskia 

Afwezig:  

Agenda:  

1. Opening / notulen vorige vergadering 

2. Actielijst 

3. Themabijeenkomsten 

4. Leerlingenpanel 

5. Afsluiting/rondvraag 

Ad 1) Opening / notulen vorige vergadering 

Saskia heet iedereen van harte welkom, met speciaal welkom aan Renata die voor het eest aanwezig 

is. Er wordt nog even kort gesproken over de watertappunten, waarvan we de vorige vergadering 

hebben besloten dit verder niet door te laten gaan.  

Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen.  

Ad2) Actielijst 

De actielijst wordt doorgenomen: 

13. Mirella doet een korte update, ze heeft vandaag nog contact gehad met de gemeente. Vóór half 

februari zou het oversteekpunt aan de Dreeflaan gerealiseerd moeten worden. 

Er zijn nieuwe borden met smileys besteld door de Gemeente, maar de eerdere set is stuk. Er is een 

lange levertijd, dus mogelijk wordt het pas volgend schooljaar geplaatst. De contacten met de 

Gemeente lopen nu goed, ze nemen nu zelf contact op.  

Een aandachtspunt voor de veiligheid is het bouwverkeer bij het nieuwbouwplan. In het 

veiligheidsplan staat dat er geen vrachtverkeer door het dorp mag, leveranciers moeten buitenom. 

De school wordt hiervan ook op de hoogte gehouden, dat loopt goed.  

Ad3) Themabijeenkomsten 

We hebben informatie ontvangen over de kanjertraining. Er zijn 2 datums beschikbaar, we besluiten 

dit op 26 maart plaats te laten vinden om 20.00 uur.  

Saskia legt deze datum vast bij de instantie en stuurt de informatie over de avond naar Lisanne. 

Lisanne verzorgt een bericht over de thema-avond via Fiep, zodat ouders zich ook via Fiep kunnen 

aanmelden.  

Voor de verdere planning van de themabijeenkomsten willen we streven naar Oktober 2020 en 

maart 2021.  

Mediatraining/ opvoeding is mogelijk interessant item; hierbij zijn positieve en negatieve ervaringen 

te bespreken. Jessica benoemt enkele voorbeelden vanuit een positieve insteek, het is de nieuwe 



manier van communiceren van de jeugd en op social media leren zij nieuwe mensen kennen. Een 

onderwerp kan zijn, “Hoe ga je er op een gezonde manier mee om?” en Pesten online.  

Voorstel is dat iedereen nadenkt over mogelijke thema-avonden. Vervolgens kunnen we behoeftes 

peilen middels een poll via Fiep. De opties tot nu toe zijn: suiker/ voeding, social media, geldzaken.  

Ad5) Leerlingpanel 

Het project Kerst is goed verlopen. Ze zijn nu bezig met Carnaval, er zijn veel ideeën vanuit het panel, 

welke voor een groot deel ook worden uitgevoerd. Ze hebben goede input geleverd. Met Carnaval zal 

er een verkiezing in de klassen zijn en een eindverkiezing. Ook is er aan de gymdocenten gevraagd 

om iets carnavalsachtigs te doen. Carnaval vindt plaats op dinsdag na de vakantie.  

Ze zijn ook al met de voorbereidingen voor Pasen bezig.  

Op 12 februari vindt er een creatieve middag plaats vanuit de Cultuurwerkgroep.  

Er zijn binnen het leerlingpanel goede koppels en er is een actieve houding, leuke ideeën. Ze hebben 

een gerichte rol. Tijdens vergaderingen doen ze over en weer ideeën op. De vertegenwoordiger 

neemt het mee naar de subgroep. Notulen worden wel gemaakt, maar nog niet doorgestuurd, dit 

zouden ze wel doen. Lisanne gaat polsen bij de notulist.  

De plantenverzorging in school gaat niet helemaal goed, dit moet beter. Annemiek is hier mee bezig.  

Ad7) Rondvraag/ afsluiting 

Renata is positief verrast over hetgeen besproken wordt binnen het ouderpanel. Het is leuk om er bij 

te zitten.  

Tom; wetenschap en techniek is vanaf heden een verplicht vak in het basisonderwijs, hoe gaat de 

school hiermee om? Lisanne geeft aan dat Michiel en Manon een opleiding gaan doen en vervolgens 

een plan maken om techniek op te nemen in het lesprogramma.  

Er volgt een discussie over hoe school omgaat met creatieve geesten en de ontwikkeling hierin. 

Handvaardigheid is onderdeel van het lesprogramma. In groep 4 wordt nu gewerkt met een nieuw 

methode thematisch geïntegreerd leren. Daarnaast is er voor beeldende vorming een nieuwe 

lesmethode; Laat maar leren.  

De ouders geven aan dat het mogelijk interessant kan zijn om ook bepaalde hulp van ouders hierbij 

te vragen (bijv in de vorm van gastdocent), het voordeel hiervan kan zijn: 

- Er kan aandacht besteedt worden aan bepaalde onderwerpen waar een specifieke ouder veel 

kennis van heeft 

- Er worden creatieve vakken geleerd die wellicht door alleen een docent te ingewikkeld zijn 

- Het verlaagd de drempel tussen ouders en leerkrachten. 

- Het biedt ouders de kans op om een andere manier een kijkje te nemen in de klassen.  

Dit onderwerp zullen we een andere keer verder bespreken. 



Saskia dankt iedereen voor zijn komst en sluit de vergadering. Een nieuwe datum wordt gepland via 

de app.  

 

 



 

       

Actielijst 03-02-2020      

       

Nr. Omschrijving 
Datum 
vergadering Wie Status 

Uiterlijk 
gereed Aantek

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

15 Thema bijeenkomsten 14-5-2019 Saskia In behandeling 26-03 
Avond 
legt ee

 
Afstemming koffie etc bij 
thema-avond 03-02-2020 Jessica Nog afstemmen 01-03 

Afstem
koffie e

 
Uitnodiging naar ouders via Fiep, 
Facebook en nieuwsbrief 03-02-2020 Lisanne In behandeling 15-03  

 20 Discussie over creativiteit op school  03-02-2020 Allen Inventariseren   
Discuss
op de a

21 Poll over thema-avonden 03-02-2020 Allen Inventariseren   Ideeën

              

              

       

       
 


