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Aanwezig: 
Marije Stelloo (voorzitter KOO), Nadia Demaret, Eva Mangal (lentebazar-commissie), Marieke  
van der Eijk (klas 1), Romke van den Nouweland (klas 1), Marije de Boer (kleuterklas Regina)  
Nelleke Guequierre (klas 4), Marije Soesman (kleuterklas Margriet/Arnoud), Sanne Bruin (klas 3),  
Brigit Roest Crollius (klas 2), Patricia Verhagen (klas 6)

Afwezig: kleuterklas Jocelyn, klas 5

Naam notulist: Brigit

Nr. Onderwerp. Actie. 
1. Lentebazaar

De lentebazaar zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart, het thema is  
Boeken. Eva heeft toegelicht wat de plannen zijn. Er komen  
inschrijflijsten per klas en in de hal. 

De vraag aan de klassenouders om actief te zoeken naar hulpouders!

Er is gesproken over de communicatie naar ondernemers uit te buurt  
die betrokken worden bij de bazaar of adventmarkt. Er is over dit  
onderwerp in het verleden wel vragen en discussie geweest.  
Uitgangspunt is dat de organisatie aan de hand van de het thema  
bepaald of er ondernemers worden uitgenodigd en dat er geen vaste  
afspraken met ondernemers zijn. Communicatie hierover naar de  
ondernemers kan Nadia ondersteunen.

klassenouders

2. Rondje klassen
Alle klassenouders geven kort aan hoe het gaat in de klas. Het gaat  
eigenlijk in alle klassen goed, geen grote problemen.

3 Nieuwe bovenbouw Vrije School Delft
Korte toelichting van Nelleke over de stand van zaken. Het gaat zeker  
starten in september, er is al een klassenleerkracht bekend Marije  
Kuyt en er is ook veel belangstelling getoond vanuit niet-vrije school  
leerlingen.
Vraag aan klassenouders om het benefiet-diner/concert op 7 maart te  
promoten.

klassenouders

4. Logistiek in en om school
Is er een oplossing voor het opsplitsen van de schoolpleinen? Vanuit  
de ouders wordt aangegeven dat door de opdeling van een ingang  
voor klas 1-2-3 en een ingang voor klas 4-5-6 er ook sociaal gezien  

Nadia



een splitsing ontstaat, waardoor de ouder-betrokkenheid ook lastiger  
is. Je moet als ouder 'kiezen' welk kind je ophaalt. Voor de ouders van  
klas 4-5-6 voelt het alsof ze al een beetje richting uitgang moeten.
Nadia legt uit dat deze splitsing ook is gebaseerd op veiligheid (o.a.  
brandveiligheid) en dat het door de leraren zover ze weet niet als  
vervelend wordt ervaren. Nadia zal dit met het team bespreken. 
Ideeën die zijn geopperd:

− een aparte kleuteringang langs het gymlokaal (maar dan lopen  
ze wel door het voetbalspel...)

− andere tijden? (heeft ook weer nadeel van dat kinderen  
verschillende tijden uit zijn en beginnen)

− alle klassen ophalen aan  de kant van de Tienthovenstraat  
(Nadia gaat dit idee verder uitzoeken)

5. Halen van klas 1 en 2 op ma en vrij rond 12.45 uur
Op maandag en vrijdag worden de kinderen van klas 1 en 2 om om  
12.45 op het schoolplein opgehaald, terwijl de hogere klassen dan  
pauze hebben. Regel is dat ouders met de kinderen van klas 1 en 2  
dan zo snel mogelijk van het schoolplein afgaan en niet op het  
schoolplein blijven kletsen en spelen. Dit gebeurt nu vaak niet, of is  
ook niet bekend, waardoor het diffuus is wie verantwoordelijk is voro  
de kinderen. Voor de pauzewacht is het ook moeilijk om goed  
overzicht te behouden.
Nadia zal oproep plaatsen in de weekberichten om de ouders van klas  
1 en 2 te vragen op maandag en vrijdag zo snel mogelijk van het  
schoolplein af te gaan. Ook klassenouders van klas 1 en 2 kunnen dit  
aan de ouders vragen.

Verder ook weer aandacht voor het wachten op het schoolplein en  
liever niet in de hal. Alleen als het regent, dan kunnen ouders wachten  
in de hal.

Nadia

klassenouders 
klas 1 en 2

6. Verkeersveiligheid
Door parkeren op de stoep, door de smalle straten en omdat relatief  
veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, ontstaan  
er bij het halen en brengen soms onveilige verkeerssituaties rond de  
school. Een verkeersouder kan hiervoor in samenspraak met 
gemeente, buurt, school en omliggende scholen afspraken over  
maken.

We zoeken nog steeds 1 of 2 verkeersopuders, die de communicatie  
met de gemeente en plannen voor de verkeersveiligheid rondom  
school maken. Nadia plaatst een oproep in de weekberichten.

Nadia

7. Schoolfotograaf
Vanaf het schooljaar 2015 -2016 zal de schoolfotograaf in september  
komen. Daarom is als overgang dit jaar gekozen voor januari.
Contract met schoolfotograaf loopt af, vanaf volgend jaar zal er een  
nieuwe fotograaf komen. Nadia gaat bespreken wat er van de nieuwe  
fotograaf gevraagd wordt. Wellicht een goedkopere die geen  
portretten maar alleen klassenfoto’s maakt.

Nadia 

8. Digitaal onderwijs
Vraag vanuit ouders of en op welke wijze er wordt nagedacht over het  
gebruik van digitale media in het vrije school onderwijs op Widar.  
Nadia ligt toe dat de school daarmee bezig, o.a. door te kijken of er  
voor klas 4-5-6 een verrijdbaar digitaal schoolbord kan worden  



aangeschaft of een deel van het bord digitaal kan worden. Naast het  
uitzoeken wat er mogelijk is, wordt nagedacht op welke wijze dit in het  
onderwijs vervlochten kan worden. Het krijtbord zal in ieder geval niet  
verdwijnen.
Ook is er voor de hoge klassen een 'What's happy les', een onderdeel  
van de les Vreedzame School waarin afspraken worden gemaakt hoe  
de kinderen digitaal met elkaar omgaan.
Als laatste de vraag of programmeren ook verweven zou kunnen 
worden in het onderwijs. Ook daar is Widar naar op zoek.

9 Groei Widar 
De groei van Widar zet steeds verder door. Voor volgend jaar staan er  
22 kinderen op de wachtlijst. Nadia licht toe dat zij actief bezig zijn hoe  
met de deze groei om te gaan.
O.a. door de ouders van de wachtlijst met elkaar in contact te brengen  
en samen met die ouders te kijken of uitbreiding van de vrije  
schoolonderwijs in Delft mogelijk is. Mogelijk een meer technische  
vrije school stroming, die zou kunnen samenwerken met de TU Delft.  
Het zijn alleen nog ideeën Widar denkt en mee faciliteert en legt  
contacten waarnodig.

10 kleuter EHBO
Er is een ouder die iemand die bereid is een cursus kinder EHBO te  
gaven. Dit is een goed initiatief dat gekoppeld aan het programma  
voor Rondom Kinderen. Marije de Boer neemt contact op met Anja  
Klein om te bespreken

Marije de Boer

11 Punten die doorschuiven naar volgende vergadering:
− luizen, verbetering is zichtbaar, maar de school is nog niet  

luizenvrij, ideeën over nog verdergaande maatregelen
− toelichting ouderbijdrage, in samenspraak met MR?
− indeling van St Jansfeest
− herverdeling organisatie jaarfeesten
−

Actiepunten lijst
Datum Onderwerp Wie status

Lentebazaar, hulpouders zoeken klassenouders
Benefit diner promoten Alle 

aanwezigen
Nadia zoekt uit of het mogelijk is om alle klassen uit  
te laten gaan aan de kant de Tienhovenstraat 

Nadia 

Verkeersveiligheid en parkeerregels zal regelmatig 
ter attentie in de weekberichten worden opgenomen

Nadia

Oproep verkeerouders in weekberichten Nadia

Nieuwe schoolfotograaf en uitzoeken wat voor soort 
foto's 

Nadia

Herverdeling organisatie jaarfeesten, toelichting 
aan lerarenteam

Nadia, Aviva

Besluitenlijst/werkwijzen.
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