
Notulen Ouderpanel van  27 september 2021

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

Afwezig: Lisanne

Ad 1) Opening:

Welkom aan iedereen. De notulen worden doorgenomen, hierop zijn geen opmerkingen.

Ad2) Notulen vorige vergadering en Actielijst:

- Saskia heeft informatie omtrent de kanjertraining ontvangen. Er is veel informatie aanwezig voor

ouders inzake de kanjertraining. Deze info op de website zetten. In de nieuwsbrief regelmatig een

item van de training opnemen met een link naar verdere informatie op de website.

Wendy bekijkt op school van eigen kinderen hoe zij de berichten in de nieuwsbrief opnemen.

- Actie aanpassen informatieboekje voor de kleuters is aangepast.

- Filmpje van het ouderpanel is goed gelukt. Navraag bij Annemiek hoe vaak het wordt bekeken?

Ad3) Nieuwjaarsreceptie:

We boften met het mooie zomeravondweer. Het was een geslaagde avond. Terugkoppeling van

ouders was positief. Ook aangegeven dat het wel werd gemist dat binnen in de klas niet kon worden

gekeken.

We zijn van mening dat oudergesprekken en nieuwjaarsreceptie elkaar versterken. Let wel op met

plannen van de OG en NJR met Kermis Zijdewind. Afspraak om in de laatste vergadering van het jaar

de datum van de nieuwjaarsreceptie en de oudergesprekken af te stemmen. Voorkeur om de

nieuwjaarsreceptie in 2e week te plannen en daarna de startgesprekken te plannen.

Ad4) Leerlingenpanel:

Lisanne heeft gevraagd om de data van het leerlingenpanel te plannen. Vanuit school is er een

voorkeur voor woensdag i.v.m. de ambulante dagen van leerkrachten. Besloten om te rouleren met

meerdere leden van het Ouderpanel. Saskia, Truda en Imke zijn geïnteresseerd om deel te nemen.

Mireille bespreekt met het Leerlingenpanel of zij openstaan om begeleidt te worden door meerdere

ouderpanel leden. Mireille stelt samen met Leerlingenpanel de komende vergadering de planning en

verdeeld de portefeuilles. Eerstvolgende data: 6 en 27 oktober, 24 november en een datum in

december.

Ad5) Nieuwe leden:

Er zijn mailtjes binnengekomen van nieuw leden. Wel kunnen Ouderpanel leden ouders persoonlijk

benaderen, voor informatie en eventueel een mogelijk nieuw lid.

Ad6) Poll thema bijeenkomst

Afgesproken een poll uit te zetten voor de thema bijeenkomsten met twee keuzes voorgedragen door

het Ouderpanel, Gezond eten en Mediawijsheid. Daarnaast een vrije keus aan de ouders welk

onderwerp ouders graag op een volgende informatie avond zien terugkomen. Poll kan worden

uitgezet.



Ad7) Ontwikkelingen gemeente

Er zijn al een aantal werkzaamheden omtrent de veiligheid rondom school opgepakt. De gekleurde

paaltjes zijn geplaatst. De rode drempelheuvel is bijna gereed. En heel fijn dat het is gelukt het

voetpad voor het huis op de hoek te realiseren.

Nog in afwachting van terugkoppeling vanuit de Gemeente inzake de speeltuinen in Zijdewind en

’t Veld.

Ad 8) Afsluiting / rondvraag

- Schoolzwemmen wordt in de ene Gemeente gegeven en in de andere gemeente niet. Wat zijn de

mogelijkheden? Tom doet onderzoek hoe het werkt.

- Imke vraagt zich af wat school doet voor ouders die het niet breed hebben? Imke vraagt na bij

Annemiek wat het beleid van school in deze is.

- Tom vraagt zich af er niet bewuster kan worden gegeten op school. Van meerdere ouders te

horen gekregen dat broodtrommels en drinkbekers niet goed worden leeggegeten. Er wordt

onder ander TV gekeken. Kinderen zijn afgeleid door de TV. Belangrijk dat de leerkracht wel blijft

checken of er door wordt gegeten en gedronken.

- Volgende week is het de week van het pesten. Er is door de kinderombudsman een enquête

opgesteld voor kinderen vanaf 8 jaar die het kind zelf kan invullen. De uitkomsten worden

gebruikt om beleid te maken tegen pesten. In de nieuwsbrief wordt een item opgenomen. Tom

stelt een stukje voor de nieuwsbrief op.

- Saskia is bij de open dag van de Rock & Roll fabriek geweest in Lutjewinkel geweest. Interessant

voor school. Volgende vergadering als item op de agenda.

Nieuwe data vergaderingen:

- Woensdag 10 November 2021

- Maandag 24 Januari 2022

- Woensdag 23 Maart 2022

- Maandag 23 Mei 2022



Actielijst 27-09-2021

Nr. Omschrijving
Datum
vergadering Wie Status Uiterlijk gereed Aantekeningen

Poll uitzetten thema bijeenkomst 27-09-2021 Wendy/
Lisanne

Voor volgende
vergadering

Informatie kanjertraining op de
schoolwebsite plaatsen

27-09-2021 Saskia Voor volgende
vergadering

Terugkoppeling
informatie-verstrekking bij andere
school

27-09-2021 Wendy Voor volgende
vergadering

Afstemming met LP inzake meerdere
ouders als begeleiding. Tevens
planning data en verdeling
portefeuilles.

27-09-2021 Mireille Voor volgende
vergadering

Opstellen stukje over enquête
pesten t.b.v. nieuwsbrief

27-09-2021 Tom Voor volgende
nieuwsbrief

       


