
Notulen Ouderpanel van  17 september 2020

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

Afwezig: Saskia

Ad 1) Opening / notulen vorige vergadering

De bedoeling is om de vergaderingen van het ouderpanel voorlopig online te laten plaatsvinden 
i.v.m. corona. 

Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen. 

Ad2) Actielijst

De actielijst wordt doorgenomen:

Nr. 13. Veiligheid

Tom brengt in dat het voormalige fietspad langs de Rijdersstraat (vanaf het tunneltje tot aan de 
Clauslaan) nu een voetpad is geworden. Fietsende kinderen moeten nu vanuit het tunneltje de weg 
oversteken naar de fietsstrook. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. Tom heeft al een klacht bij de 
gemeente ingediend. De reactie vanuit de gemeente is dat de Rijdersstraat in de toekomst een 30 km 
zone wordt. Mirella gaat na hoe lang het duurt voordat deze zone er komt en zal de vraag neerleggen 
of er een veilige manier gevonden kan worden voor de kinderen om over te steken. 

Ad3) Nieuwjaarsreceptie/filmpje:

Het panel was enthousiast over de filmpjes vanuit de klassen. 

Afgesproken is om een filmpje op te nemen om het ouderpanel voor te stellen. Een afspraak hiervoor 
staat gepland op donderdag 1 oktober na school. We willen in het filmpje de verbinding tussen 
ouders en school terug laten komen. Een iemand zal een tekst zeggen. Er zijn al wat leuke creatieve 
ideeën. 

Ad 4:strategisch jaarplan en jaarverslag

Saskia heeft al veel werk verzet, top! Lisanne gaat jaarverslag aanvullen met de doelstellingen 
schooljaar 2020/2021.

Ad5:Leerlingpanel

Jessica denkt na over wel of niet overdragen van stokje van het leerlingpanel omdat Twan in zijn 
laatste schooljaar zit. Dit komt terug op volgende vergadering. Er wordt gekeken of er acties voor het 
ouderpanel komen naar aanleiding van de notulen van het leerlingpanel.

Ad6: Creativiteit

Het punt creativiteit komt terug in doel 4 van het strategisch jaarplan. De cultuurgroep is hier druk 
mee bezig. De cultuurgroep wordt begeleid door een externe (van Triade) die ervaring heeft op dit 



gebied. Het panel is positief enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
creativiteit.

Doel 4 strategisch jaarplan:

Ad 6 Themabijeenkomsten

Vanwege corona kunnen er voorlopig  geen themabijeenkomsten plaatsvinden. Het idee wordt 
geopperd om een thema in de nieuwsbrief te laten terugkomen. Er wort besloten om nu geen poll 
eruit te gooien voor de themabijeenkomsten.

Ik weet niet meer of en zo ja welke actie hierbij hoort.

Ad7) Rondvraag/ afsluiting

Nieuwe data vergaderingen:

-donderdag 19 november 19.30

- Donderdag 11 februari 19.30

- Donderdag 20 mei 19.30

Tom vraagt zich af of school lespakket van het Nemo (museum wetenschap en techniek) kent. 
Lisanne vraagt dit na bij Michiel en Manon. Zij doen de opleiding ontdekkend en onderzoekend leren.

-



Actielijst 17-09-2020

Nr. Omschrijving
Datum 
vergadering Wie Status Uiterlijk gereed Aantekeningen

Contact gemeente oversteek 
kinderen Rijdersstraat 17-09 Mirella In behandeling

Voor volgende 
vergadering  

Opnemen filmpje ouderpanel 17-09 allen In behandeling Do 1 okt
Jaarverslag aanvullen met 
doelstellingen 17-09 Lisanne In behandeling

Voor volgende 
vergadering

Bepreken stokje overdragen 
leerlingpanel Jessica 17-09

Volgende 
vergadering laten  

terugkomen
Thema laten terugkomen in 
nieuwsbrief 17-09 ? ?

       
       


