
 
 
 
 
Verslag  
Naam vergadering: Klassenouderoverleg 
Datum: 30 september 2016 
 
Aanwezig: Marije (voorzitter), Nadia (schoolleider), Margrieta en Sanne (kleuters Regina), Eva 
(kleuters Jocelyn), Maayke (kleuters Margriet/Arnoud), Mike en Els (klas 1A), Marije en Annemiek 
(klas 1B), Natasha en Maayke (klas 2), Marieke en Suzanne (klas 3), Debbie en Ginger (klas 4), 
Sanne (klas 5) en Judith en Sanne (klas 6) 
 
Naam notulist: Debbie Wester 
 
 
Nr. Onderwerp. Actie.  
 Rondje klassen 

Klas 4 : Het gaat goed. De luizen blijven een aandachtspunt. 
 
Kleuterklas : Regina is ziek, voorlopig zal Deborah het overnemen. Er 
zijn wat veranderingen gaande o.a. het meer gelijk trekken van de 
kleuterklassen. 
 
Klas Margriet en Arnoud : heel goed, jong, leuke dynamiek ook met de 
nieuwe ouders. 
 
Klas 1a. : goed voor elkaar, zoekende naar een manier van 
communiceren met elkaar 
 
Klas 1b: goede sfeer, de kinderen zijn gretig, een echte klas. 
 
Klas 6: Er is wat meer overwicht in de klas welke als prettig wordt 
ervaren. 
 
Klas 5:  Johan gaat als een speer, houdt er de vaart in. 
 
Klas 2 : Er zijn twee kindjes uit de klas. Ondanks de onrust vorig jaar 
bevalt het nieuwe lokaal goed. 
 
Klas 3 : Het gaat prima, veel leuke activiteiten. 
 

 

1.  Terugblik jaarfeesten  
Bij het St. jans feest was er onder enkele ouders onduidelijkheid over de 
kleding voorschriften bij het vuurspringen (lange katoenen broeken). 
Hier werd extra op gelet vanwege brandgevaar. De kledingvoorschriften 

Nadia 



en de uitleg over de risico’s worden daarom, bij het volgend St 
jansfeest, opnieuw gecommuniceerd naar de ouders. 
 

2.  De algemene ouderavond over mediatraining 
De algemene ouderavond over mediatraining was een interessante 
“wakker maker” betreffende dit onderwerp. Er was een goede spreker, 
helaas slecht bezocht door ouders. Het team zal op 2 november verder 
kijken naar kaders en visie van de school betreffende dit onderwerp. In 
maart zijn er workshops met dezelfde spreker waarbij ouders kunnen 
meedenken. Er hangt hiervoor al een intekenlijst op het prikbord 
“Rondom Widar” in de hal. De klassenouders kunnen dit onder de 
aandacht brengen. 
 

Klassenouders 

3.  School brede klassenadressenlijst 
Op dit moment wordt er getest met een schoolbrede adressenlijst. Hans 
D. zal Nadia hierbij ondersteunen. 
 

Nadia 

4. Verkeersveiligheid 
De regels omtrent het verkeersgedrag: o.a. het plaatsen van de fietsen, 
moeten opnieuw gecommuniceerd worden, ze blijken niet voor iedereen 
duidelijk ondanks eerdere informatie hierover. Tevens zijn er veel 
nieuwe ouders. De verkeersouders gaan binnenkort zichzelf met hesjes 
zichtbaar maken rondom de school en ook klas vijf zal worden 
betrokken in het verkeers-veiliger maken van de straat rondom Widar. 
Vraag waarom klas 4-5-6 na het stallen van de fietsen aan de 
Meesterstraat-zijde, niet meer door de school naar het plein mogen 
lopen? Dit geeft onrust tijdens de voorbereidingen en er is onvoldoende 
zicht op wie er naar binnen lopen.  
Idee om voor stalling van fietsen van ouders fietsennietjes te plaatsen 
deels op de stoep naast de wildernis, deel in de groenzone. 
 

 

5. Initiatief nieuwe vrije school  
De voortgang van het initiatief om een nieuwe vrije school te starten is 
gestagneerd vanwege privé omstandigheden van de initiatiefnemers. 
De kinderen van de oorspronkelijke initiatiefnemers hebben inmiddels 
een plekje op Widar, maar willen nog wel betrokken blijven en mee 
blijven helpen. Er wordt gezocht naar ouders die de kar kunnen trekken. 
Er staan behoorlijk wat ouderparen op de wachtlijst. Oproep om ouders 
zich daarvoor willen inzetten in contact te brengen met Annemiek Drost. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Initiatief VMBO – kader 
Ginger (klassenouder klas 4) brengt in dat er een initiatief is om een 
Vrije school – richting VMBO – kader te starten binnen het Grotius 
College. Dit is uniek in Nederland. Er zijn gesprekken met Jan Vesseur 
(directeur Grotius)  om te inventariseren hoeveel behoefte er is. Ook is 
er behoefte aan ouders welke zich hiervoor willen inzetten. 
 

 

6. Klassengroepsapps 
Er zijn verschillende ervaringen met het gebruik van een klassenapps. 
Vorig jaar is het gebruik van een klassenapp in een klas behoorlijkuit de 
hand gelopen. Er zijn toen duidelijke afspraken gemaakt zoals bijv. niet 
over elkaars kinderen appen. Niet alle ouders hebben whats app. Nadia 
noemt de whats happy-les (te vinden op kennisnet.nl). Dit onderwerp 
zou ook in de klas besproken kunnen worden op een ouderavond. 

Klassenouders 

http://mijnkindonline.nl/publicaties/lesmateriaal/whatshappy


7. Up to date zijn van de widar site 
De jaarfeesten waren pas laat op de site zichtbaar. Er zat ook nog een 
schoonheidsfoutje in de website wat betreft de knop om informatie naar 
je mobiel te importeren. Nadia gaat het regelen. 
 

Nadia 

8. Locatie voor het klassenouderoverleg 
Wanneer de Ridderhof niet beschikbaar is voor KOO kan het overleg op 
zolder plaatsvinden. 
 

 

9. Overige punten 
- De advent markt commissie wil graag het gedachtegoed (warm 

gebeuren op initiatief van ouders met als doel het groen te 
financieren voor de school) uitdragen. Tevens is hulp welkom. 

- Wat betreft de luizencommissie is er nog hulp bij de uitvoering 
nodig. 

- De schoolfotograaf komt 27 oktober. Het is dezelfde fotograaf 
als vorig jaar. Dit jaar zal er mogelijkheid zijn voor digitale 
betaling. Er worden alleen groepsfoto’s gemaakt. De reden 
hiervoor is dat dit kwalitatieve  groepsfoto’s zijn en veel ouders 
zelf al heel veel foto’s van hun kinderen hebben. 

- De klassenpresentaties zijn vrijdag voor de herfstvakantie, 14 
okt. 

- Er wordt gesproken over de plek van het prikbord van klas 2. Er 
wordt besloten dat het blijft zoals het nu is. Klas 1 a en 1b delen 
een bord.  

- De regels over het spelen in de wildernis worden nogmaals 
gecommuniceerd naar ouders o.a dat tijdens schooltijd de 
leraren verantwoordelijk zijn en buiten schooltijd de ouders.  

- Er ligt een voorstel om de schooltijd van de oudste kleuters op 1 
middag te verlengen tot 14.45. 

- Mails komen bij sommige ouders niet aan. Nadia legt uit dat dit 
waarschijnlijk komt door een server die berichten van Widar 
beoordeelt als spam of reclame. Kijk dus goed in al je mailbox 
folders! En zet info@vswidar in je contacten. Dan wordt het 
bericht wel als ‘veilig’ beoordeeld en komt het gewoon in je 
mailbox terecht. De klassenouders kunnen ouders hierover 
informeren. Wie hier last van heeft kan zich melden bij 
Annelinde via info@vswidar.nl 

- Het paradijsspel en het kerststuk worden dit jaar beiden op 
dezelfde avond aangeboden aan ouders. Klas 6 zal een rol 
spelen in de zang en catering. Klas 5 mag huisjes met St. 
Maarten verzorgen. 

 

 
Actiepunten lijst 
Datum Onderwerp Wie status 
20/11/15 Schoolbrede klassenlijst maken Nadia Blijvend 

actiepunt 
30/9/16 Website up-to-date Nadia  
25/11/16 Adventmarkt hulp  Ouders 

(Cyntia) 
lopend 

26/10 luizenouders  Ouders lopend 
    
    
 



 
Vastgesteld op 09/10./2016 


