
 

 
 
 
 
Verslag  
Naam vergadering: KOO 
Datum: 08-02-2017 
 
Aanwezig: Marije, Nadia, Judith (klas 6), Wendela (klas 5), Ilja (klas Jocelyn), Natascha (klas 2), 
Els (klas 1A), Eva (klas Jocelyn), Sanne (klas Deborah), Marianne (klas 4), Lisa (klas 
Margriet/Mieke), Suzanne (klas 3) 
 
Afwezig: vertegenwoordiger klas 1B en 4 
 
Naam notulist: Marianne 
 
 

Nr. Onderwerp. Actie.  

1.  Terugblik jaarfeesten 
Tips voor adventmarkt: kransen maken volgende keer weer in de aula. 
Activiteiten in lokalen er meer bij betrekken of op een andere plek (bij 
seizoenskast) 
Zingen en muziek bij advent worden zeer gewaardeerd. Wel de vraag 
hoe krijgen we ouders en kinderen stil. Als politie agenten stil krijgen of 
door vooraf goed te informeren? 
Combinatie paradijsspel en kerstspel werd als positief ervaren, zo 
houden. 

 

2.  Protocol sociale media 
Concept protocol sociale media is besproken. Gaat voor een deel over 
bewustwording, bijvoorbeeld dat je foto van andermans kind niet zonder 
toestemming op social media mag plaatsen. Is belangrijk om dat gesprek 
met elkaar in de klas en met ouders te hebben. Ook als bepaalde ouders 
bezwaren hebben tegen plaatsen van foto’s en video’s moeten 
mede-ouders dat weten. Klassenouders zullen protocol in ouderavond 
bespreken. 
Het Protocol is door de GMR al goedgekeurd. Echter als er waardevolle 
aanvullingen zijn op protocol, dan kan er tot 20 februari op gereageerd 
worden per mail naar Nadia. 

ja 

 



 

3.  Gedragscode 
In de schoolgids staan de regels, die op school gelden. De gedragscode 
is opgesteld als aanvulling en gaat in op hoe we met elkaar omgaan op 
school, tussen leraren, ouders en kinderen. Ook beschrijft hoe de 
communicatie op school gaat. De gedragscode maakt helder maakt 
welke stappen de school zet bij onwenselijk gedrag. 
Aanvulling: toevoegen punt 0: onwenselijk gedrag wordt duidelijk 
omschreven naar ouder en kind. Ook het wenselijk gedrag wordt duidelijk 
gemaakt/omschreven/vertelt.  
Klassenouders zullen gedragscode in ouderavond bespreken. 
Als er aanvullingen zijn, dan kan er tot 20 februari op gereageerd worden 
per mail naar Nadia. 

ja 

4. Foto’s delen 
Vanuit verschillende klassen wordt bekeken hoe we foto’s en video’s van 
de kinderen op school veilig kunnen delen. Aansluitend protocol sociale 
media wordt besloten dat klassen zelf bepalen of ze dat via whats-app, 
facebook, dan wel door 1 ouder laten beheren en bewerken. 

 

5. Oude euritmietjes hergebruiken? 
Er was een idee geopperd door een ouder om oude euritmietjes te 
hergebruiken of te ruilen.  
Idee om een mandje te plaatsen bij ophalen nieuwe euritmietjes, waar 
ouders de oude euritmietjes in kunnen doen en kunnen kijken of er 
tweedehands versie in hun maat aanwezig is. 
Nadia geeft door aan ouder die dat regelt en communiceert dit via 
weekberichten. 

ja 

6. Schoolfotograaf 
Er was behoorlijk wat ontevredenheid over  
Schoolfotograaf: een deel van de kritiek op de schoolfotograaf is 
onderzocht en wordt niet gedeeld. Wel blijft de wens voor verschillende 
formaten en foto’s in de zomer. Dit wordt meegenomen in de zoektocht 
naar een nieuwe schoolfotograaf. Die wordt twee jaar ‘uitgeprobeerd’. 

ja 

7. Ouderbetrokkenheid 
Komend jaar zullen een aantal betrokken ouders afscheid nemen van 
school en zijn er een aantal functies waar betrokken ouders voor gezocht 
en benaderd moeten worden, zoals coördinatie schoolorkerst, voorzitter 
tuingroep, regie Driekoningen en paradijsspel. voorzitter 
klassenouderoverleg en belichting. Het niet helemaal duidelijk wat welke 
taak inhoudt. Verder is het ook belangrijk dat ouders kunnen terugvinden 
welke taken er allemaal zijn en met wie ze contact op moeten nemen als 
ze actief willen worden. 
Nadia stuurt taken uit schoolgids rond naar klassenouders, die vullen 
aan. Daarna wordt bericht in weekberichten geplaatst, inclusief 
contactgegevens waar je kunt melden. 

ja 

8. Deurenbeleid /halen klas 1-2 op maandag en vrijdag 
Er is via weekberichten gemeld dat ouders de kinderen van klas 1-2 op 
vrijdag en maandag ophalen op het plein waar zonnetje is afgebeeld. In 
de praktijk gebeurd dit zelden, ook leraren en ouders niet. Vraag is of dit 
wel zo werkt of dat er andere afspraken gemaakt moeten worden. Het 
wordt eerst besproken met de leraren daarna via weekberichten opnieuw 
onder de aandacht brengen.  

ja 

 



 

9. Schoonmaaklijst 
Bij 1 kleuterklas wil 25% van je ouders om verschillende redenen niet 
helpen met schoonmaken. Waardoor er soms niemand is of andere 
ouders extra moeten vegen. Deze ouders persoonlijk aanspreken en 
vragen welke taken ze wel op zich kunnen nemen, werkt waarschijnlijk 
het beste. Dit kunnen de klassenouders doen of de klassenleraar. 
Veder in ouderavond uitleg waarom extra schoonmaken nodig is. 

ja 

 
 
Actiepunten lijst 

Datum Onderwerp Wie status 

 Protocol sociale media: 
Klassenouders komende week nog aanvullen, per mail 
naar Nadia. 
Klassenouders bespreken protocol op ouderavond. 

klassenouders  

 Gedragscode: 
Klassenouders komende week nog aanvullen, per mail 
naar Nadia. 
Klassenouders bespreken protocol op ouderavond, 
onder de aandacht brengen in de klas (niet meer ter 
discussie), met name de consequenties. 
Nadia: toevoegen punt 0, onwenselijk gedrag wordt 
omschreven naar ouder en kind en wenselijk gedrag 

Nadia. 
klassenouders 

 

 Euritmietjes:  
Mandje bij ophalen nieuwe euritmietjes, waar ouders de 
oude euritmietjes in kunnen doen. 
Nadia geeft door aan ouder die dat regelt en 
communiceert dit via weekberichten. 

Nadia, ouders  

 Schoolfotograaf:  
ideeen voor nieuwe fotograaf naar Nadia mailen 

klassenouders  

 Ouderbetrokkenheid:  
Betrokken ouders vinden voor aantal functies die 
binnenkort vrijkomen.  
Nadia stuurt taken uit schoolgids rond naar 
klassenouders, die vullen aan. Daarna wordt bericht in 
weekberichten geplaatst. 

Nadia, 
klassenouders 

 

 Deurenbeleid:  
Via weekberichten opnieuw onder de aandacht 
brengen. Halen bij het zonnetje klas 1 en 2: wordt 
besproken met leerkrachten 

Nadia  

 Schoonmaaklijsten: gesprek aangaan met ouders en in 
ouderavond uitleg waarom extra schoonmaken nodig is 

klassenouders   

 
 
Besluitenlijst/werkwijzen. 

Datum Onderwerp Communiceren 
met 

Door wie 

 



 

    

    

    

    
 
 
Vastgesteld op:…./…./….  

 



 

  

 



 

  

 



 

 

 


