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Verslag  
Klassenouder Overleg 
vrijdag 18 november 2016 !
Aanwezig: Marije (voorzitter), Nadia (schoolleider) Jitske (advenstcommissie), Eveline (kleuters 
Arnoud), Sanne (kleuters Margriet/Deborah), Micheal (klas 1A), Marije en Annemiek (klas 1B), PJ 
(klas 2), Suzanne en Marieke (klas 3), Ginger (klas 4), Wendela (klas 5), Judith (klas 6) !
Afwezig:klassenouders kleuterklas Jocelyn !
Naam notuliste: Annemiek !!
Nr. Onderwerp. Actie. 

1. Voorbereiding adventmarkt 
ter voorbereiding van de adventmarkt zijn de laatste afspraken en 
actiepunten doorgenomen.

2. Terugblik jaarfeesten (st. maarten) 
Bij de start van de viering ondervonden ouders wat chaos in de aula. 
Suggesties:  
- een betere vakverdeling voor de klassen 
- één voor één vertrekken 
- met klas 1 niet naar het park maar naar het naast school gelegen veldje.  
Bij eerdere evaluaties zijn dit soort suggesties al eerder aangedragen, maar 
het blijkt een lastig feest om te organiseren en in goede banen te leiden. 
Er is onduidelijkheid waarom klas 4 geen rol hebben in deze viering. De 
pedagogische gedachte hierachter moet toegelicht worden tijdens de 
klassenavond van klas 4.

3. School brede klassenlijst 
De praktische en technische haalbaarheid van het privacyvraagstuk van 
een school brede klassenlijst is onderzocht. De conclusie is dat het 
vanwege de privacy niet mogelijk is om een dergelijke lijst als school te 
faciliteren. 
Ouders kunnen en mogen wel per klas zelf een dergelijke lijst organiseren; 
bv door het delen van een document in google drive.  
Omdat ouders het zelf regelen, draagt school geen verantwoording. Mocht 
een lijst toch in “verkeerde” handen komen dan gaat om een enkele 
klassenlijst en niet het totale leerlingenbestand.



4. Maatregelen Hekwerk 
De gemeente heeft toegestemd in de plaatsing van een nieuw en hoger hek 
van 2 mtr. hoog. Het huidige van 1.3mtr hoog is afgekeurd door de GGD. 
Dit hogere hek zal naar verwachting een betere bescherming geven tegen 
vandalisme. 
Er is een tijdelijke aanpassingen gemaakt op het hek zodat deze beter sluit 
en kinderen beter binnen het hek blijven. 
Bij het plaatsen van het nieuwe hek wordt er gelijk rondom school groen 
gesnoeid en t.b.v. extra fietsenstalling. 
Tevens komt er een mooi nieuwe houten buitenverblijf naast de de 
hoofdingang.

5. ICT  
op de algemene ouderavond en studiedag voor docenten is Freek 
Zwanenberg geweest.  
Social Media vloeit school en thuis aan elkaar. School heeft in hun visie 
bepaald in welke klas er begonnen wordt met socialmedia onderwijs. 
8 maart wordt deze visie gepresenteerd tezamen met een workshopavond 
voor ouders over dit onderwerp. 

6. Sinterklaas en de schoorsteen pieten 
De pieten worden lichter dus moeten er voor dit jaar en de volgende jaren 
onherkenbare pieten worden gezocht. 
De vertelling van het Sinterklaasverhaal in klas 3 word met de ouders van 
klas 3 overlegd. Enkele ouders hebben bezwaar tegen het verhaal.

7 Kleuterklassen 
Juf Margriet gaat 95% zeker naar de nieuwe kleuterklas. 
Hoe een en ander zal verlopen hangt af van de sollicitatie procedure voor 
nieuwe kleuterleraar.

8 Euritmie 
Er wordt druk gezocht naar een tijdelijke vervanger voor Juf Debbie. Er zijn 
met gesprekken gepland met 5 kandidaten. 

9 Klassenfoto’s 
Veel ouders zijn ontevreden over de schoolfoto’s.  
- tijdstip in het jaar niet handig, qua daglicht, pipse gezichten en er staan 

ook kinderen met jassen aan op de foto 
- er kijken zeer veel kinderen niet naar de camera en de groepen staan er 

zelden lachend en stralend op.  
- formaat te groot 
- sommige foto’s waren niet scherp 
- prijs - kwaliteit verhouding niet goed, zijn erg duur voor wat je ervoor 

krijgt 
Dit kan en moet professioneler.



!!
Actiepuntenlijst 
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Vastgesteld op:…./…./…. 

10 Ouderkoor 
Er was door een ouder ingebracht dat het ouderkoor voor een vrij groot 
deel bestaat uit oud-ouders, terwijl het uit de ouderbijdrage gefinancierd 
wordt en het tevens wellicht een drempel opwerpt voor nieuwe ouders om 
in te stromen.  
Gezien de aantallen instroom van nieuwe ouders, blijkt dit feitelijk niet het 
geval. Er is een constante kleine instroom van nieuwe ouders. Wel zou 
uitbreiding van het koor mogelijk zijn en daarover is na het 
klassenouderoverleg een weekbericht gestuurd. 
Het ouderkoor is er voor de muzikale omlijsting van de jaarfeesten en wordt 
door Widar als zeer waardevol beschouwd, daarom betaalt Widar (vanuit 
de ouderbijdrage) een deel van de kosten van het koor.  
*Koorleden die geen kinderen meer op school hebben betalen apart een 
aanvullende contributie.(*= aanvullende info achteraf)  
Op de vraag of ouders een drempel ervaren bij het aanmelden bij het koor 
zijn volgende suggesties en opmerkingen gekomen: 
- het niveau van het koor is vrij hoog, waardoor het lastig is om in het 

begin mee te komen, idee is geopperd dat het fijn zou zijn als nieuwe 
ouders kunnen starten in een beginners koor met wat stembegeleiding. 
Maar anderzijds moeten nieuwe koorleden zichzelf ook de tijd geven om 
de stukken eigen te maken. 

- koor is een hechte groep, waardoor het soms lastig is om als nieuweling 
je onderdeel te voelen. 

- het koor zou misschien iets meer kunnen richten op de jaarfeestliederen 
(dit is vaak voor nieuwe ouder een belangrijk doel om aan te sluiten bij 
het koor)

11 Rommelig overdracht leerkracht-kind bij ophalen van klas 1 en 2 op 
maandag en vrijdag om 12.30 uur 
Verzoek om een reminder in de weekberichten te plaatsen (met name voor 
de 1e klas ouders) wat daar de afspraken over zijn

12 Differentiatie in het onderwijs 
Sommige ouders ervaren een bepaalde mate van prestatiegerichtheid bij 
het aanbrengen van leerniveaus van kinderen. Punt dat het verschil tussen 
bijvoorbeeld zonnetje, maantje en sterretje ook iets kan doen met gevoel 
van kind. Het speelt wel in sommige klassen, maar dan met name bij 
ouders, kinderen weten zelf ook vaak wel goed wie waar goed in is en wie 
waar moeite mee heeft. Conclusie dat er meer neutrale termen aan 
gegeven zouden kunnen worden, zoals abc of kleuren en dan ook 
afwisselen. De leerkrachten beslissen dit zelf en doen dit vaak heel bewust 
en op een goede manier.

Datum Onderwerp Wie status

Volgende keer op agenda:

- Foto’s delen 
- concept protocol social media 
- gedragscode widar

marije

Reminder in de weekberichten over overdracht 
leerkracht-kind bij ophalen van klas 1 en 2 op maandag 
en vrijdag om 12.30 uur

nadia 


