Verslag klassenouder overleg 18 oktober 2018
Aanwezig
● Nadia
● Brigit
● kleuterklas (Vlindertuin)
: Sonja (samen met Janneke en Lumi)
● kleuterklas (Ridderhof)
: Tanja (samen met Lisa Lentzen)
● kleuterklas (Bijenkorf) : Nicoline (samen met Carolina)
● kleuterklas (arnoud)
: Marloes (samen met Jette en Co)
● klas 1
: Ilja (samen met Audrey)
● klas 2
: Natascha (samen met Geeske)
● klas 3 A
: Els (samen met Judith)
● klas 3 B
: Marije en Diana (samen met Annemiek van Drost)
● klas 4
: Paul (samen met Rene en Clement)
● klas 5
: Kim (samen met Sanne)
● klas 6
: Marianne (samen met Simone)
ONDERWERP
Frequentie gymlessen
Nadia heeft uitleg gegeven en die was helder voor Kim die het mee
terug neemt naar haar klas.
Wel neemt Nadia de overwegingen mee, waaronder:
● vanuit ouderbijdrage Swim to Play met MR bespreken
● meer gym of buiten gym

Leerlingenraad
Onderwerp Leerlingenraad is onderdeel van het Strategisch Plan
(transitie vraagstuk), zodat het niet alleen aan een paar mensen
alleen hangt en bovendien past het bij de plek die we ontwikkelen
voor de kinderen: een school waar kinderen participeren,
zelfstandigheid ontwikkelen en kunnen verschijnen in hun
authenticiteit.
Dit wordt tzt ook samen met ouders opgepakt

Gesplitste pauzes (gaat met name om di en do als 7 klassen
tegelijk pauze hebben)
● korte pauze is al even gesplitst
● lange pauze sinds kort alleen er zitten wel schakelmomenten
in
Veilig Plein Spel loopt en Mediatoren worden op dit moment
opgeleid. Zij worden spoedig voorgesteld aan alle klassen.

AKTIE DOOR WIE?

Nadia

Veiligheid blijft aandachtspunt
Ideeën van evt groot dambord wordt overwogen
Idee wordt ingebracht om energie op te wekken met een spel op het
plein (Kim kent degene die deze kan leveren)

Rondom Widar
Anja en Anneke regelen dit normaliter
Klassenouders inventariseren de wensen per klas (overigens
moeten de onderwerpen wel school en opvoeding gerelateerd zijn
en bijvoorbeeld niet vaccinatie) en vragen ook na wat handige
momenten voor ouders zijn en mailen de ideeën naar Nadia
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Widar 40 jaar
Thema is muziek en er zal muziek gemaakt gaan worden met elkaar
(alle liedjes van alle klassen van Widar) en deze zullen op een
muziekdrager gezet gaan worden.
De 6e klas krijgt hier een rol in en in het voorjaar/zomer zal dit gaan
plaatsvinden. Ook werkt het schoolkoor mee, Widar Volk, Widar
Ensemble en Widar orkest.
Het zal een feest van kinderen en ouders worden met uiteraard
kinderen centraal. De feestcommissie van leerkrachten wil graag
aangevuld worden met 3 ouders uit:
1. kleuterklassen
2. klassen 1,2 en 3
3. klassen 4,5 en 6

Strategisch Plan
Stuk ‘ Vorming Schoolplan 2018-2019’ zal Nadia rondmailen in
Google Group en dit omvat Visie op onderwijs, visie op ICT en de
kernwaarden en deze zijn samen met leerlingen en leerkrachten
opgesteld.

Privacy wetgeving
Dit ligt ingewikkelder dan het lijkt en zal per klas besproken moeten
worden, bijvoorbeeld in een ouderavond. Er zal dan een brief
opgesteld moeten worden (Nadia levert basis brief hiervoor aan) per
klas die vervolgens door alle ouders (indien mogelijk) getekend
moet worden.
Tijdens een ouderavond zullen klassenouders dit kunnen bespreken
met geheld klas.
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WVTTK
Veiligheid rondom schoolplein, dit gaat over fietsen die overal op de
stoep staan en waardoor kinderen niet hun fiets kwijt kunnen, maar
gaat ook over auto’s parkeren op niet gewenste plaatsen. Nadia
gaat dit nogmaals noemen in weekbericht.
Alle Sinterklaas cadeaus (werkbeschrijving ed) zijn samengevat in
document en dit document heeft Natascha en Ilja stuurt het naar
Annelinde
Via Google Groups zal Audrey een intekenlijst delen met alle
klassenouders over de advent markt en de klassenouders zullen in
hun klas ouders vragen in te tekenen voor hulp op die dag (30
november tot 14.00) en ze bijvoorbeeld via app hieraan herinneren
Veiligheid op het schoolplein wordt besproken (schooldeur en poort
die open staan op momenten dat het niet gewenst is) en Nadia
brengt dit onder aandacht in Weekbericht
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