
Notulen Ouderpanel van  11 februari 2021

Aanwezig: Lisanne, Wendy, Mirella,  Truda, Tom, Jessica, Saskia

Afwezig: Imke

Ad 1) Opening

Wederom een online vergadering, welkom aan iedereen. De notulen worden doorgenomen, hierop

zijn geen opmerkingen.

Ad2) Notulen vorige vergadering en Actielijst

Lisanne geeft aan dat zij haar actie, “oproep nieuwe leden” en “wat doet het ouderpanel” na de

vergadering zal delen met de andere teamleden. Lisanne heeft een voorstel opgesteld voor een stukje

in de nieuwsbrief.

Ad3) Veiligheid

Er zijn inmiddels 2 gesprekken met de Gemeente geweest. Een 1e gesprek waarbij wij onze zorgen en

ideeën kenbaar hebben gemaakt. En een tweede gesprek waarbij de Gemeente de zorgen en ideeën

verwerkt in een plan kwam toelichten. Het plan is als volgt. Bij alle wegen die het schoolgebied ingaan

komen “schoolmarkeringen” op de straat te staan. Aan de zuidzijde van de school komt een “rode”

zone en rondom school komen allemaal kleurige paaltjes die de verkeersdeelnemers wijzen op het

schoolzone gebied. Mirella stuurt de tekening nog rond zodat wij commentaar erop kunnen geven.

Ad4) Evaluatie thuisonderwijs:

Lisanne geeft aan dat deze thuisonderwijs periode één op één gesprekjes van een kwartier met de

leerlingen zijn geïntroduceerd. Dit is erg goed bevallen. Ook is het klassikaal contact dagelijks

geweest. Dat gaf structuur en zo zagen de kinderen hun klasgenootjes vaker. Bij de kleuters werd voor

kleine groepjes voorgelezen.

Bij groep 4 was er de “vraag van de dag”, wat een goede start was. Wendy geeft aan dat na de eerste

periode het echt even nadenken was hoe nu alles te organiseren. De ene ouder gaf aan dat de lesstof

veel te veel was, de andere ouder gaf aan dat zijn kind al om half elf klaar was, is dat de bedoeling?

Gekozen is om de minimale lesstof aan te bieden en die kinderen die het nodig hadden via classroom

extra opdrachten, gymopdrachten, knutselopdrachten en extra werk aan te bieden.

Tom vond deze periode echt een stuk soepeler gaan en beter georganiseerd door School. Met als

opmerking dat het verschil met de peuters bij SKDH wel erg groot was. Daar is zeer beperkt contact

gezocht met de peuters. Een gemiste kans. En in kader met de wens tot het samengaan naar een

toekomstig IKC is dit wel een aandachtspunt. Er zijn meerdere signalen van ouders dat SKDH niet op

hetzelfde niveau acteert als de Marinx.

Lisanne vind het fijn dat alle kinderen weer op school zijn. De hele dag achter de computer zitten

beviel niet echt.

Wendy geeft aan dat er ook voordelen aan het thuisonderwijs zitten. Er zijn kinderen gebaat bij het

zelf invullen van de dag. De individuele gesprekjes waren erg fijn, normaal kan je niet zoveel aandacht

één op één geven aan een kind. En ouders kwamen met leuke initiatieven, zoals woord speurtochten

waardoor kinderen tot bloei kwamen en het leren weer leuk vonden om te doen.



Een hoop mooie inzichten zijn opgedaan tijdens deze periode. Nu nog de vertaalslag maken naar de

klas.

Ad5) Enquette MR 2020

Een van de uitkomsten is dat de ouders niet echt op de hoogte zijn van de taken van het ouderpanel.

Het filmpje opnemen is niet gelukt. Plan om via de nieuwsbrief een stukje te plaatsen met de foto’s

van de ouderpanel leden. Lisanne leest de tekst voor “Wat doet het ouderpanel” De tekst wordt

tijdens de vergadering afgestemd.

Ad6) Nieuwe leden

We gaan een oproep doen voor nieuwe leden. Zie Ad5.

Ad7) Leerlingenpanel

Er zijn weinig ontwikkelingen bij het Leerlingenpanel. Vanwege corona mogen de leerlingen vanuit

verschillende groepen niet bij elkaar zitten. Fysieke vergaderingen zijn nu niet mogelijk. Lisanne heeft

overleg gehad over de sportdag. Dit is inmiddels georganiseerd. Afwachten wat mogelijk is met

Koningsdag.

Het Paas ontbijt kan worden georganiseerd met kleine Paas stolletjes aan kleine tafeltjes. Laat het

leerlingenpanel nadenken hoe Pasen “corona proof” kan worden georganiseerd. En er kunnen nog

wel palm Pasen stokken “corona proof” worden gemaakt en die dan uitdelen aan de bewoners van

Maria Mater. Lisanne gaat na wie van het leerlingenpanel en de ouderraad zich bezig houden met

Pasen.

Er dient nog iemand te worden gezocht voor de positie van Jessica. Er ontstaat een discussie of er niet

voor een roulerend systeem kan worden gekozen. Combinatie van één ouder en één leerkracht is

voldoende ondersteuning voor het leerlingenpanel. Ouders rouleren per jaar. In laten gaan bij nieuw

schooljaar. Werven voor de vakantie.

Ad 8) Themabijeenkomsten

De poll om te peilen voor welke onderwerpen ouders interesse hebben waar een themabijeenkomst

over kan worden georganiseerd wordt volgende schooljaar opgepakt.

Voorstel om dit jaar wel een themabijeenkomst te organiseren als webinar. De kanjertraining is een

mooi onderwerp om als webinar themabijeenkomst te organiseren.

Saskia zoekt uit of dit mogelijk is. Doel om Webinar eind Maart/half April te organiseren.

Ad9) Rondvraag/ afsluiting

Er zijn geen opmerkingen

Nieuwe data vergaderingen:

- Donderdag 20 mei 19.30



Actielijst 11-02-2021

Nr. Omschrijving
Datum
vergadering Wie Status Uiterlijk gereed Aantekeningen

Tekening Gemeente schoolzone
delen met Ouderpanel

11-02 Mirella Voor volgende
vergadering

Oproep nieuwe leden, Lisanne deelt
voorstel brief na de vergadering

11-02 Lisanne Volgende
nieuwsbrief

Werven nieuwe ouder voor
leerlingpanel

11-02 Allen Volgende
vergadering laten

terugkomen
Delen ideeën over invulling Pasen. 11-02 Lisanne Voor Pasen

Poll organiseren thema bijeenkomst 11-02 Allen Volgend schooljaar

Webinar Kanjertraining organiseren 11-02 Saskia Voor volgende
vergadering

 Foto delen voor stukje nieuwsbrief 11-02 Allen Voor volgende
vergadering

       


