Agenda en notulen Klankbordgroep SO 22-01-2019 verzet naar 26-02-2019
Aanvang:

19:30 tot 21:00 uur

Locatie:

personeelskamer SO

Aanwezig: Esther de Fijter, Angelique Ligtvoet, Mascha van Ham, Natasja van Lieshout, , Anne de
Bruijn, Debora van der Waal-Kniknie, Ilona van Rosmalen.
Afwezig: Sylvia den Hollander
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Agenda punten
Opening
Welkom door Rob en Erica
Notulen vorige vergadering

Afspraken

Wie / Wanneer

Geen bijzonderheden

Erica

Feedback gevraagd op
communicatie met ouders
m.b.t.:
- Personele wisselingen
- Nieuwe ontwikkelingen
- Dagelijkse gang van
zaken op School
- Schoolnieuwsbrief
- Toets periode en rapport
- Overige brieven

Personele wisselingen:
Er is verschil bij de leerkrachten in het
melden van vervanging die vooraf bekend
is. Als je het op het laatste moment hoort
kun je niet altijd je kind goed voorbereiden.
Veel kinderen vinden het erg verwarrend
als het ineens anders is geven ouders aan.
Bij verdeling (vanwege ziekte van de
leerkracht) is het fijn als je ook weet bij wie
je kind verdeeld is.
Dit voortaan in de mail toevoegen door
directie.

Erica en Rob

Uitleg geven aan ouders wat er inhoudelijk,
in grote lijnen, gedaan wordt als een nietleerkracht de groep tijdelijk vervangt.
Ook een kennismakingsformulier
meegeven bij nieuwe leerkrachten die
gedurende het schooljaar starten zou heel
fijn zijn. Dan heb je als ouder ook een
gezicht erbij.
Nieuwe ontwikkelingen:
PBS en No Blame, heldere informatie en
een fijne ouderavond. Het team had er zin
in, dat was duidelijk te zien.
Dagelijkse gang van zaken op school:
Brief over taxi en lesuitval vanuit bestuur
was niet voor alle ouders duidelijk.
Bij feesten is het alternatieve programma
niet precies beschreven vooraf.
Het programma op maat zouden sommige
ouders graag vanuit de leerkracht
geïnitieerd zien. Nu is het zo dat je dit als
ouder kunt bespreken met de leerkracht en
de gedragswetenschapper.
Een mail vanuit ParnasSys is niet te
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beantwoorden via reply.
Schoolnieuwsbrief:
PDF formaat is gemakkelijk te openen. We
sturen voortaan de nieuwsbrief in PDF.
Alle ouders vinden de inhoud goed en
informatief.
Klassennieuwsbrieven zijn al een poosje
niet meer aangekomen is de beleving van
een enkele ouder. Niet iedereen ontvangt
deze op dezelfde dag is de conclusie.
Toetsperiode en rapporten
geen bijzonderheden, volgens de
aanwezige ouders is alles goed en vlot
verlopen.
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Voorbereiding op overstap naar
VO, huiswerk, rooster,
wisselende leerkrachten, bv
aansluiten bij gesprekken net
als op VO

Overdracht naar leerkracht
nieuwe schooljaar.

Kennismakingsgesprek met leerlingen in
het begin van het schooljaar is positief
ontvangen.
Bij groep 8 willen ouders vragen over er
aandacht kan zijn voor het steeds vaker
gaan aansluiten van de leerlingen bij
gesprekken waar mogelijk. Zeker tweede
helft van het schooljaar. Bij belangrijke
onderwerpen natuurlijk altijd met de
leerkracht voor bespreken.
Agenda’s vinden ouders nu te vrijblijvend
ingezet in groep 6 en 7.
Leren plannen gebeurt er niet mee is de
ervaring.
Afspraak:
Check afspraken protocol overstap VO en
bespreken met bovenbouw leerkrachten.
Kennismakingsgesprek met de ouder is fijn.
Overdracht van de vorige leerkracht naar
de nieuwe leerkracht wordt altijd
georganiseerd.
Hulpmiddelen worden niet altijd goed
overgedragen is de ervaring van sommige
ouders. Zij moeten dan opnieuw aangeven
wat hun kind nodig heeft bv study budy.
Dan is er de eerste weken al onnodig veel
onrust geweest denken sommige ouders.
Soms proberen leerkrachten in een nieuw
schooljaar of een leerling evt zonder een
hulpmiddel kan, ontwikkeling stimuleren.
Communicatie met ouders hierin wanneer
hulpmiddelen worden ingezet of afgebouwd
is dan wel gewenst en wordt niet altijd zo
ervaren.
Ook de overdracht tussen de GW-ers is niet
altijd helemaal volledig is de ervaring.
Sommige ouders ervaren dat zij veel
opnieuw moeten uitleggen mbt het gedrag
van hun kind.

Rob
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Rondvraag:

Rapport ParnasSys : De inhoud vinden
ouders prettig en heel duidelijk maar layout ( de vorm) vinden ouders wat mager. Is
het mogelijk om het in een map te doen
zodat het wat meer toont?
Groep 7 gaat schaatsen, dit jaar een keer
een gedeelte groep 6.
Dus niet alle groepen 6, kinderen hadden
hier vragen over.
Foutje mbt opbrengst kerstmarkt op de
website aanpassen.
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Agenda punten volgende keer:
21 mei 2019

Sluiten

Uitstapjes
Inzet ouders ivm leraren tekort
Ouderbetrokkenheid 3.0
Hartelijk dank voor ieders inbreng en
aanwezigheid.

Rob

