Ouderklankbord 1

02-10-2017

Aanwezig:
Denise van Bladel, Peggy Mackus, Ramona van Goor, Maurice Teuwen, Ilse van Otterdijk,
Inge Hoeben, Niels Caris en Barbara Schipper.
Afwezig met kennisgeving: Anita van Empel.
Agendapunten:
1. Oudertevredenheidspeiling 2017
2. Verbeterpunten continurooster (vanuit enquête)
3. Bespreekpunten voor een volgende bijeenkomst
Als opwarmer vraagt Barbara de ouders op te schrijven wat ze positief vinden aan de school
en dat op te plakken bij TOP en een aandachtspunt voor de school en dit ophangen bij TIP.
TOPS:
 Laagdrempelig contact met leerkrachten
 Kleinschaligheid
 Betrokkenheid
 Veel kinderen uit de wijk
 Veelzijdig aanbod; sociaal, cultuur, techniek
TIPS:
 Aandacht voor weerbaarheid
 Extra activiteiten zoals skateclinic, freerun clinic etc.
 Neem zorgen van ouders serieus en laat merken wat je ermee doet, communiceer dit.
(niet dat dit nu niet gebeurt!)
 Blijf open communiceren en laagdrempelig
 Communictie/duidelijkheid
1. Oudertevredenheidspeiling 2017
Eén van de actiepunten naar aanleiding van de tevredenheidspeiling was om in het
ouderklankbord de scores van rust in de school/klas/plein en omgaan met pestgedrag te
bespreken. Hoe kunnen we voor meer rust zorgen, wat missen ouders…
Barbara heeft de info vanuit deze peiling van een A4-tje gezet.
De ouders uit het klankbord geven aan dat een aantal leerlingen groep 8 van vorig jaar
waarschijnlijk een grote rol hebben gespeeld bij deze peiling. Ook de jongens uit de
groep 4 van vorig jaar waren vaak druk en wild. Het is goed dat er toen strengere regels
zijn gekomen.
Dit jaar ervaren deze ouders geen onrust. Volgens het klankbord is iedereen positief
gestart. Ouders krijgen van hun kinderen geen negatieve reacties.
De workshop groepsdynamiek in de klas is als waardevol genoemd om ouders te
informeren wat we allemaal doen en hoe we als school hiermee omgaan.
T.a.v. pesten zijn er van deze ouders geen signalen dat de school niet optreedt. In de
week tegen pesten hebben we met de kinderen ook echt besproken wat pesten is. Het
wordt snel geroepen als er een keer iets gebeurt wat niet zo leuk is.
2. Verbeterpunten continurooster
De MR heeft vorig jaar een enquête gehouden over het continurooster. Daar zijn door
ouders een aantal verbeterpunten genoemd. Barbara heeft het overzicht op papier
gezet. Zijn hier nog punten bij waar we iets mee moeten?
Iedereen is tevreden over het continurooster. Het is veel rustiger dan voorheen tijdens
de middagpauze. Er komen nog wel opmerkingen van kinderen dat overblijfmoeders
niets doen als kinderen ernaar toe gaan. Sommige overblijfkrachten meer sturing nodig.
Barbara gaat deze sturing proberen te geven.
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Ook spreken we af dat kinderen op donderdag om 12:15 naar het leerplein mogen om te
tekenen/kleuren. Deze dag is er toch al voldoende beweging voor de kinderen. Eén van
de overblijfkrachten surveilleert dan binnen. We starten hiermee na de herfstvakantie.
3. Bespreekpunten voor de volgende keer
Ilse geeft aan dat er gezegd wordt dat de school niets aan dyslexie doet. Is dit zo en
waarom? - Wij doen net zoveel aan dyslexie als andere scholen. Dit hoort elke school in
de regio ook aan te bieden.
Is het een idee om begeleiden van leerlingen de volgende keer als onderwerp te
bespreken. Barbara nodigt Carolien uit (intern begeleider) om dan aan te sluiten.
Verder zijn er nog geen ideeën voor onderwerpen.
4. Afsluiting
Er is een korte evaluatie van de avond. Barbara bedankt iedereen voor hun tijd en
inbreng.
De volgende bijeenkomst is woensdag 31 januari 2018.
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