
Verslag
Naam vergadering: Klasseouder overleg
Datum: 29 mei 2015

Aanwezig: Marije Stelloo (voorzitter en klas 2), Marije de Boer, Klaartje van Etten (beide kleuters 
Regina), Rianne (Klas 6), Eva (klas Jocelyn), Kim (kleuters Margriet) en Brigit (klas 2)

Afwezig: Nadia (stond voor de klas, omdat er een leraar was uitgevallen)

Naam notulist: Klaartje van Etten

Nr. Onderwerp. Actie. 
1. Schoonmaak

Ouders blijven dit het schoonmaken toch vaak als een last en plicht ervaren, 
met name bij Margriet en Jocelyn, omdat het daar om de twee weken is. De 
ouders zien schoonhouden van de school toch in de eerste plaats een 
verantwoordelijkheid van school, er wordt nu teveel verwacht van ouders 
omtrent het schoonmaken. Door het als verplichting te benadrukken, 
stimuleert dat ook niet de ouderbetrokkenheid. Verzoek om één lijn aan te 
houden bij alle drie de kleuterklassen. 

Nadia / 
kleuterjuffen en 
–meester.

2. Halen en brengen van kinderen
Na de zomer en tot de herfst start er een pilot waarbij de kinderen van klas 
4-5 en 6 hun fiets aan zijde De Meesterstraat wegzetten en dan omlopen om 
schoolterrein heen naar het schoolplein.

3. Verkeersouder
Er wordt nog steeds een verkeersouder gezocht. Deze is aanspreekpunt 
voor overleg met gemeente, buurt, andere scholen. 
Widar heeft er belang bij:
- kruising met Ruys de Beerenbroeck is onoverzichtelijk
- mogelijk is éénrichtingsverkeer rondom school veiliger
– wie neemt deze taak op zich zo lang er geen verkeerouder is? Nadia?

Nadia stuurt 
weer bericht

4. Schoolfotograaf
Onderzoek loopt. Suggesties welkom bij Nadia en meester Jeroen.

5. Jaarfeesten
Herverdeling organisatie.
Sinds enige tijd ligt de coördinatie per feest bij één leraar en dat bevalt goed. 
Er is geen behoefte om aanvullend over de ouders van de klassen te 
verdelen: voor veel zaken moeten alle ouders worden aangesproken en dan 
is de directe band tussen ouders uit één klas waardevol en effectief. 

Lentebazaar.
Het was heel moeilijk ouders te vinden voor organisatie en voor hulp op de 
dag zelf. In combinatie met de adventmarkt lijkt het te veel gevraagd. Het 
programma sloot niet aan voor oudere kinderen met veel energie. 
Suggestie: Lentebazaar als lustrum, eens per 5 jaar.



Palmpasen:
De leerkrachten vonden het fijn om alleen met de kinderen te lopen. Er was 
daarmee geen verstoring van de sfeer door kletsende ouders. Enkele 
ouders vonden het jammer. 
Suggestie: als je wilt meelopen kan dat, als de leerkracht er mee in stemt

Pinksterfeest:
Succes. Meer witte en lichte kleding positief voor sfeer

St.  Jansfeest.
De indeling vorig jaar was niet optimaal. Gezien de korte tijd tot het volgende 
feest, zal het dit jaar hetzelfde zijn. 

Jaarfeesten algemeen: 
Behoefte van ouders om meer betrokken te zijn bij het feest door (weer) 
oefenen van de liederen in de ochtend bij start klas en door artikel over 
betekenis feest mee te sturen met nieuwsbrief.

6. Kleuter-aantallen versus grootte 1e klas
Er zijn voor het jaar 2016-2017 mogelijk meer oudste kleuters dan er in één 
1e-klas passen. Er is zorg bij de ouders dat de beperkte grootte van de 1e 

klas mee gaat spelen bij de keuze of een kind blijft kleuteren of door kan. Er 
kunnen immers maar 28-30 kinderen in 1 klas. 
Ook zijn ouders bezorgd of er wel plaats is op deze school voor een volgend 
kind.  

Nadia zal bij 
ouderavond 

kleuterklassen 
2 juni 

toelichting 
geven. 

7. Communicatie
Info in weekberichten beperken tot schoolzaken die alle klassen aangaan. 
Om ouders niet onnodig te vermoeien. De link met de school moet dus 
duidelijk zijn. (bijv. bij de films lijkt dat niet zo.) 

8. Luizenwasstraat 
De luizenwasstraat werkt goed, er zijn minder kinderen met luis. Voor de 
kinderen met hardnekkige luis wordt zorgvuldig onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn. Bijv. naar huis sturen van het kind.
Aandachtspunt zijn de klassen 5 en 6, daar is veel weerstand en ook 
schaamte, vooral bij meisjes, vooral als kinderen dan voor na controle de 
klas uit moeten. Misschien een aparte aanpak overwegen of anders 
communiceren hierover met klas 5 en 6.

Nadia en 
Pamela

9. Gang van zaken per klas
Kleuters Margriet / Arnout: beide leerkrachten hebben hun draai gevonden 
met elkaar en laten elkaar hun ding doen. Veel jongens. 
Kleuters Jocelyn: de klas is supergoed  opgevangen door Deborah en 
Monika! Grote groep oudste kleuters (14) 
Kleuters Regina / Deborah: Veel jonge kinderen waardoor de juffen drukker 
zijn met helpen. Ouders worden gevraagd bij te springen maar loopt niet zo 
(1 ouder). Kleine groep oudste kleuters (6). 
1e klas: ontspannen, groep is gevormd, alle kinderen spelen met elkaar, veel 
jonge kinderen.
2e klas: Sfeer god bij ouders en kinderen, Annejan is blij met haar klas. 
3e klas: ? 
4e klas: lijkt ook goed te lopen. Nieuwe juf Simone is een aanwinst.
6e klas: dit jaar een hele lieve klas.
Nieuwe gymleraar: heel tevreden. Naar incident eerste dag met slechte 
communicatie naar de ouders. Aanspreekbaarheid van de gymleraar: de 
vorige meester was 1 dag duidelijk aanspreekbaar op het schoolplein. Graag 
weer zoiets!



10. Als school doen we níet mee aan:
- de avondvierdaagse. Per klas / individueel is ieder natuurlijk vrij om mee te 
doen.
- Koningsdag. De focus ligt op de jaarfeesten

Actiepunten lijst
Datum Onderwerp Wie status
29-5-
2015

Ouderbijdrage volgende keer op de agenda. Nadia / Marije 
Stelloo

Besluitenlijst/werkwijzen.
Datum Onderwerp Communiceren 

met
Door wie

Vastgesteld op:…./…./….


