
 
 
Verslag  
Naam vergadering: Klassenouderoverleg 
Datum: woensdag 20 september 2017 
Aanwezig: Alle klassen zijn vertegenwoordigd 
Afwezig: Geen 
Naam notulist: MS 
 
 
Nr. Onderwerp. Actie.  
1.  Voorstelrondje Geen 
2.  Rondje korte impressie van hoe het er in de klas aan toe gaat Geen 
3.  Michaelsfeest drakenbroden 
4. St. Nicolaas Cadeaus - 

surprises 
5. Schoolfotograaf ND 
6.  Verkeer rond de school ND 
7. Luizen explosie ND 
8. Computers - ICT ND 
9. Straling in de school ND 
10. Inspectie ND 
   
 
Actiepunten lijst 
Datum Onderwerp Wie status 
 Michaelsfeest.  

ND vertelt kort de achtergrond van dit feest. De strijd 
tussen goed en kwaad. Samen met Sint Maarten en 
Sint Nicolaas vormt Michael een drieluik (moed, delen 
en geven) ter voorbereiding op het kerstfeest. Zorg 
ervoor dat er per klas twee drakenbroden worden 
gebakken en zet dit op tijd uit.  
 

Klassenouders 
zetten de 
vraag asap uit 
bij de ouders 

 

 St Nicolaas. Check op tijd bij de leraren en overleg 
welk cadeau de kinderen gaan krijgen. Regel 
eventueel een werk ochtend/avond om de 
saamhorigheid tussen de ouders te bevorderen.  

Klassenouders 
benaderen 
juf/meester en 
plannen een 
werk 
ochtend/avond 

 

 Schoolfotograaf ND Wordt aan 
gewerkt 
(ondertus
sen is 12 
otkober 



gecommu
niceerd) 

 Verkeersouders benaderen i.v.m. de verbouwing van 
de andere school. Hiermee vervallen een aantal 
parkeerplaatsen en is het weer extra druk met auto’s 
rond de school.  

ND  

 Luizen explosie. In iedere klas zijn er luizen en/of 
neten gevonden. ND legt uit hoe de situatie nu is:  dat 
kinderen die nu na 3x op een rij luizen/neten hebben 
moeten worden opgehaald door een ouder en gelijk 
thuis moeten worden behandeld. 
Verzoek vanuit de luizenouders:  een nieuwe regel 
m.b.t. de aanpak van luizen. Namelijk dat kinderen al 
direct moeten worden opgehaald op het moment dat 
er luizen/neten zijn geconstateerd. Op sommige 
andere (vrije)scholen is deze regel al van toepassing. 
De vraag is bij de MR voorgelegd en staat 
geagendeerd.  
 

ND - MR  

 ND licht toe dat er op Widar een unique project loopt 
dat uiteindelijk een “vrijeschool ICT leerlijn” tot 
resultaat heeft.  Kinderen sluiten hiermee uiteindelijk 
niet alleen goed aan op de middelbare school, maar 
krijgen ook op een verantwoorde wijze de juiste 
(sociale) digitale vaardigheden en kennis mee.De 
leerlijnen mbt de ICT worden besproken in de 
werkgroep waar ouders en leerkrachten 
vertegenwoordigd zijn.  
 
Er lopen nu vier proeftuinen: 

1. Gynzi. in klas 4,5,en 6 
2. Google Classroom in klas 6 
3. expeditie Micro:bit 
4. Whats happy lessen in klas 5 en 6  

 
In de 6e klas gebruiken ze google classroom. ND geeft 
aan dat 80% van de scholen gebruik maakt van 
magister. Via de beveiligde digitale agenda die aan 
Google Classroom is verbonden leren de kinderen 
hiermee omgaan en is de stap naar de middelbare iets 
minder groot. 
 
In de 5e klas gaat er op korte termijn een whatshappy 
les gegeven. Dit om ook via de digitale weg aardig en 
vaardig te leren communiceren 
 
Vanuit de ouders wordt meer proactieve duidelijkheid 
gevraagd over welke pilot loopt nu wanneer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerkracht 5e 
klas 
 
ND 

 

 ND licht toe dat ze de discussie rond de straling goed 
in de gaten houdt. Ze geeft aan het advies van de 
wereld gezondheidsraad hierin te volgen n.a.v. een 
eerder discussie hieromtrent.  
 

ND  

http://mijnkindonline.nl/publicaties/lesmateriaal/whatshappy
https://www.gynzykids.com/#/leerling/index/huiswerk
http://microbit.org/guide/


 Distributie van euritmietjes. Er wordt momenteel 
nagedacht om dit uit te besteden aan Poppedijn. De 
reactie van de klassenouders was positief.  
 

ND  

 Staking op 5 oktober. Alle kinderen zijn vrij.  
 

ND  

 Op 26 oktober a.s. is er een inspectieonderzoek. 
Gekeken wordt naar: de kwaliteit van onderwijs 
aanbod, financiële zaken, samenwerking met het 
bestuur, de veiligheid in brede zin, het 
ondersteuningsaanbod etc... 

  

 
Besluitenlijst/werkwijzen. 
Datum Onderwerp Communiceren 

met 
Door wie 

    
    
    
    
 
Vastgesteld op:…./…./…. 


