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Nr. Onderwerp. Actie. 
1. Evaluatie Sint Jansfeest

Locatie is sfeervol, maar blijft wat onoverzichtelijk. Indeling van de velden lijkt niet 
anders te kunnen. Het komt regelmatig voor dat kinderen hun ouders kwijt zijn. 
Ideeën voor volgend jaar: terrein meer afbakenen (bijvoorbeeld met bouwlinten), 
bordjes maken met icoontjes om de weg naar de velden te wijzen. 

Nadia/ St Jan 
commissie

2. Adventmarkt
Aviva heeft een oproep geplaatst om het stokje qua organisatie over te dragen aan 
een andere bevlogen ouder (-s). Zij is op zoek naar een ouder/ ouders die zich als 
voortrekker de komende jaren aan deze markt wil verbinden en aankomende 
Adventmarkt al meedraait in de organisatie. Er ligt een uitgebreid draaiboek klaar. 
Klassenouders wordt gevraagd om binnen de klas ouders te benaderen voor de 
organisatie. 
Het overleg rond de Adventmarkt roept de discussie over de Lentemarkt opnieuw 
op. Een aantal ouders vindt het jammer dat er vorig jaar is besloten de Lentemarkt 
eens in de 5 jaar te organiseren en vraagt zich af of het niet haalbaar is om de markt 
eens in de twee jaar te laten plaatsvinden. Uit het lerarenteam komt het voorstel om 
de Lentemarkt eens in de 4 of 5 jaar te organiseren gezien de hoeveelheid jaarfeesten 
en andere bijzondere evenementen/dagen (warme truien dag, kinderboekenweek, 
rekendag, NL-doet dag, Adventmarkt, zeilmarkt van klas 6…).

Klassenouders

3. Pilot brengen en halen
De gezamenlijke start van de schooldag op het plein aan de Tienhovenstraat wordt 
over het algemeen positief ervaren. Het geeft meer een wij-gevoel, er is meer contact  
tussen de ouders, de schooldag begint voor alle klassen op tijd.
Nadeel is dat er minder speelruimte is voor de kinderen op het plein, parkeerdrukte 
aan de Tienhovenstraat is toegenomen, leerlingen van klas 4, 5 en 6 klagen dat ze 
moeten omlopen, omdat ze hun fiets moeten stallen aan de Meesterstraat. Brengen 
van kleuters wanneer je ook oudere kinderen hebt (met name klas 1 en 2) geeft 
tijdstress. Het wordt ‘snel droppen’ in plaats van met aandacht je kleuter begeleiden. 
Idee om de kleuterdeuren net iets later te laten sluiten 

Bij klas 1 wordt de overdracht van leerkracht op ouder bij het halen van de kinderen 
als onduidelijk ervaren. Het is vaak rommelig, soms kunnen ouders kinderen niet 

Nadia/ 
kleuterleerkracht
en

Nadia/ Anja en 
Esther



vinden of andersom. Overdracht zou wellicht iets gestructureerder kunnen.

Verkeersouders hebben zich inmiddels aangemeld en gaan zich buigen over een 
veilig verkeersplan rond school. Idee is nog om alle fietsen aan de Tienhovenstraat 
te stallen. Idee om in een volgende vergadering de verkeersouders uit te nodigen en 
ideeën en plannen over verkeersveiligheid  toe te lichten.

Conclusie: de negatieve zaken lijken voor een deel oplosbaar, positieve reacties 
overheerst. De mening van de kinderen in deze pilot is nog onvoldoende belicht. 

Verkeersouders

Nadia

4. Nieuwe website en nieuwe manieren van digitale communicatie
Nieuwe website is in gebruik, wordt continu bijgewerkt. Via de website kun je de 
agenda van school synchroniseren met je eigen agenda. Een aantal functionaliteiten 
van de oude website konden niet terugkomen op de nieuwe website vanwege kosten 
en beveiliging van persoonlijke gegevens.

De weekberichten gaan niet meer via de website maar worden via Nadia verstuurd. 
Weekberichten kunnen geplaatst worden door een mail te sturen naar Nadia. Er 
wordt in de weekberichten onderscheid gemaakt tussen school gerelateerde 
informatie en informatie die voor ouders interessant kan zijn en die Widar een warm 
hart toedraagt. De eerste informatie staat bovenaan en tweede soort informatie wordt 
via een 'Rondom Widar' -balk gescheiden van de school gerelateerde informatie. Zo 
hebben ouders in ieder geval overzicht in wat belangrijk is om te weten en wat leuk 
is om te weten. 

De school draagt niet langer de verantwoordelijkheid voor de klassenlijsten met 
gegevens van ouders per klas, omdat deze via de website van de school onvoldoende 
beveiligd kunnen worden. De klassenlijsten kunnen door de klassenouders via de 
Google Group van de eigen klas worden verspreid per klas. De beveiliging van 
Google Groups wordt door Google For Education beheerd en is in principe goed. 
Als gegevens van ouders wijzigen, moeten zij twee dingen doen:

1. wijzigen doorgegeven aan de schooladministratie via info@widar.nl
2. wijzigen doorgegeven aan de klassenouders om de klassenlijst up to date te 

houden.  Indien de klas een online-versie van de adressenlijst heeft (via 
Google spreadsheet) dan kan dit online ook door ouders zélf worden 
aangepast Alle op-maat afspraken  hierover, lopen via de klassenouders. 

Bij aanvang van het schooljaar zijn de klassenlijsten verspreid met het verzoek aan 
ouders om hun gegevens bij te werken. De vraag aan de klassenouders is om de 
bijgewerkte lijst eenmalig aan de schooladministratie te verstrekken, zodat 
Annelinde alle gegevens voor basisadministratie van school kan controleren. 

Op verzoek van ouders willen we de lijsten ook schoolbreed delen. Zo kan je elkaar 
altijd benaderen, ook al zitten je kinderen niet bij elkaar in de klas. Graag op de 
lijsten aangeven als je dit NIET wil. 

Klassenouders 
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5. Stand van zaken klas 1 schooljaar 2016-2017
Een werkgroep gericht op de groei van school is hiermee bezig en brengt na de 
herfstvakantie een advies uit aan het bestuur, leerkrachten en ouders.

6. Vreedzame school
Het blijkt er, ondanks het integrale Vreedzame schoolprogramma toch nog gepest 
wordt door kinderen op school. Niet alle pestende kinderen en gepeste kinderen 
lijken goed in beeld te zijn. Nadia benadrukt dat alle pestincidenten zsm en zo 
transparant mogelijk bij de leerkracht moeten worden gemeld, zodat het probleem 
duidelijk in kaart kan worden gebracht en daarop direct een plan kan worden 
gemaakt volgens het pestprotocol (zie website onder kopje ouders/overige 
formulieren) Nadia brengt dit onderwerp opnieuw onder de aandacht binnen het 
lerarenteam. Idee is om in overleg met de leerkracht dit punt te behandelen op de 
ouderavond indien het speelt in de klas. 
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7. Ouderbijdrage
De brief over de ouderbijdrage van dit jaar gaat deze week de deur uit. De 
ouderbijdrage wordt alleen gebruikt voor datgene wat de school een Vrije school 
maakt. In tegenstelling tot andere jaren neemt Nadia contact op met de ouders die 
geen ouderbijdrage leveren om redenen daarvoor te kunnen inventariseren, zoals 
bijvoorbeeld klachten.

Nadia

Actiepunten lijst
Datum Onderwerp Wie status
23-09-
2015

Nieuwe organisator Adventmarkt werven binnen de klas Klassenouders

23-09-
2015

Communicatie over verantwoordelijkheid van de leerkrachten 
klas 1, dan wel ouders rond het ophalen op het plein

Nadia/ Anja en 
Esther

23-09-
2015

Kleuterdeuren net iets later sluiten Nadia/ 
Kleuterleerkracht
en

23-09-
2015

Mening van de kinderen in de pilot brengen en halen belichten Nadia

23-09-
2015

Bijgewerkte klassenlijst eenmalig aan de schooladministratie 
verstrekken

Klassenouders

23-09-
2015

Thema pesten bespreekbaar maken binnen het lerarenteam Nadia

23-09-
2015

Thema pesten in overleg met de leerkracht behandelen op de 
ouderavond

Klassenouders/ 
leerkrachten

Besluitenlijst/werkwijzen.
Datum Onderwerp Communiceren 
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