
Notulen Ouderpanel van 21 mei 2021

Aanwezig: Lisanne, Wendy, Mirella, Tom, Saskia, Imke

Afwezig: Truda en Jessica

Ad 1) Opening

Wederom een online vergadering, welkom aan iedereen.

Ad2) Notulen vorige vergadering en Actielijst

De notulen worden doorgenomen, hierop zijn geen opmerkingen.

Notulen MR doorgenomen. Nieuwsgierig naar de IKC ontwikkelingen. De nieuwe teamleider van de

Keet is inmiddels gestart. Er is nog geen nieuwe begeleider voor het IKC traject. Annemiek is druk

bezig met haar opleiding tot IKC directeur. Verder nog geen ontwikkelingen in de school.

De MR is nog steeds op zoek naar een nieuw MR lid voor de oudergeleding. Laten wij ook onze ogen

en oren openhouden voor de MR.

Punten van actielijst komen ook terug in de agenda.

Ad3) Veiligheid om school

Naar aanleiding van de gesprekken gaat de gemeente de plannen uitvoeren m.b.t. de

verkeerssituatie. Ze zullen als eerste de drempel aan de kant van de Dreef verbreden en aan de

parkeervakken gaan werken. Dit zal z.s.m. gebeuren.

De Zwarteweg wordt een meerjarenplan, omdat ze hier nog druk zijn met het nieuwbouwplan.

Echter willen ze wel de palen voor de schoolzone aan de Zwarteweg gaan plaatsen.

De gemeente heeft ook een gesprek gehad met de leerlingen uit groep 6,7 en 8. Deze plannen

worden ook meegenomen. Alle speeltuinen in ‘t Veld zullen worden aangepakt. De speeltuin die aan

school grenst (achter de bosjes) willen ze uitgebreid onder handen nemen.

De gemeente heeft aangegeven een plan te ontwikkelen voor meer functies op het grasveld

aangrenzend aan het schoolplein. Goed moment voor school om te overwegen of het nu wat saaie

schoolplein te laten veranderen in een uitdagend schoolplein met meer sport, spel en groen. Als dit

samen met de gemeentelijke plannen kan worden opgepakt krijg je een hele mooie speel en spel

plek voor alle kinderen tijdens schooltijd en na schooltijd. Lisanne/Wendy koppelt dit terug aan

Annemiek.

Ad4) Evaluatie webinar Kanjertraining

We hebben feedback gekregen op de eindtijd. Veel enthousiaste reacties gekregen. Door de kleine

groep was er veel interactie. Dit werkt prettig. We hebben gebrainstormd wat we hier nog meer mee

zouden kunnen doen.



Saskia vraagt Lilian (Kanjertraining) de PowerPoint door te sturen en vraagt of zij een kijkje wil nemen

op onze website. Dit is naar onze mening verouderd en kan een opfrisbeurt gebruiken. Dit kunnen

we dan weer terug laten komen in de nieuwsbrief.

Voor een volgende thema avond moeten we goed nadenken of we live bijeenkomen of een webinar

doen. Het uitgangspunt moet wel zijn dat het interactief is en dat je in kleine groepjes uiteen kan.

Ad5) Nieuwe leden

Uit de oproep in de nieuwsbrief zijn geen aanmeldingen gekomen.

Er is geen officiële bezetting voor het Ouderpanel. Het Ouderpanel bestaat komend schooljaar uit 5

ouders en 2 leerkrachten. Dit is een goede verdeling. Wel houden we onze ogen en oren open voor

eventueel nieuwe leden.

Lisanne past het informatieboekje van de kleuters aan. Hier komt informatie in over de MR, OR en

OP met contactgegevens.

Ad6) Leerlingenpanel

Het leerlingpanel is niet meer bijeengekomen i.v.m. het niet mogen mengen van groepen. Zij hebben

wel hun input gegeven bij de verschillende werkgroepen.

Wanneer het nog steeds niet mogelijk is om bij elkaar te komen, kan het leerlingpanel ook online

vergaderen.

Ad 7)  Acties nieuwe schooljaar

Brainstorm gehad over de nieuwjaarsreceptie. Wendy en Lisanne gaan eerst bij het team polsen hoe

het team denkt over een nieuwjaarsreceptie en wat de mogelijkheden zijn. We kunnen het niet

houden zoals het was, dus hoe gaan we het nu aanpakken?

Het Ouderpanel gaat een filmpje maken waarin zij zich kenbaar maken. Lisanne verstuurt een

datumprikker.

Ad8) Rondvraag/afsluiting

Schoolreisje. Dit is verplaatst naar 1 juli. We hopen dat we dan op schoolreisje kunnen. Dit is

afhankelijk van de nieuwe maatregelen en het besluit van het crisisteam van Sarkon.



Actielijst

Nr. Omschrijving

Datum
vergaderi
ng Wie Status Uiterlijk gereed Aantekeningen

Poll organiseren
thema bijeenkomst

11-02 Allen Volgend schooljaar

PowerPoint vragen bij
Lilian en blik op
website

20-05 Saskia Einde schooljaar

Informatieboekje
kleuters aanpassen

20-05 Lisanne Voor het begin van
volgend schooljaar

Datumprikker voor
filmpje

20-05 Lisanne Z.s.m.

Evaluatie jaarverslag 20-05 Lisanne Einde schooljaar

 

       


