Agenda en notulen Klankbordgroep SO 03-10-2019
Aanvang:

19:30 tot 21:00 uur

Locatie:

personeelskamer SO

Aanwezig: Debora van der Waal-Kniknie, Ilona van Rosmalen. Sylvia den Hollander , Angelique
Ligtvoet , Anne de Bruijn, Natasja van Lieshout
Afwezig :
Volgende data:
Donderdag 16 januari ( ipv eerder geplande donderdag 23 jan, Rob en Erica zijn verhinderd),
Donderdag 14 mei
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Agenda punten
Opening
Welkom door Rob en Erica
Notulen vorige vergadering

Inventarisatie agenda punten
vanuit ouders/verzorgers
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Feedback op startgesprekken

5

Feedback op algemene ouder
avond

Afspraken

Wie / Wanneer
Rob / Erica

De actie punten doorgelopen.
Er is veel in gang gezet nav het overleg.
Dat is positief.

Erica

- Toestemmingformulier evt
aanpassen op de keuze portret
foto en/of groepsfoto. Nu geef je
als ouder soms geen
toestemming terwijl je een
groepsfoto wel prima zou vinden.
- Rob aanspreekpunt taxi info naar
ouders.
- Prettig gesprek
- Kaartjes waren leuk voor ouder en
kind.
- Kind vond het vreemd, wennen om
bij het gesprek te zijn.
- Laagdrempelig en prettig met de
kaartjes.
- Verliep gemakkelijk
- Kind vond de kaartjes leuk
- Ontspannen en leerzaam gesprek
- Goed verlopen
- Je praat over iets anders dan
gewoonlijk, dat is heel fijn.
- Contact starten en afspraken
maken
- Eerste mail was fijn met tijdblok
aangeven dan heb je als ouder
de keuze.
- Reminder was ook heel fijn na de
zomervakantie.
- Inhoud van de avond is niet
vooraf bekend. Bv deze inhoud
vooraf mailen maar ook al
aangeven bij de startgesprekken
- Bekende info voor sommigen
- Ontmoeten van andere ouders is

Rob zoekt dit uit, ivm
opties ParnasSys.
Aanspreekpunt
Taxi vermelden in
schoolnieuwsbrief

Feedback
doorgeven aan het
team.

Bellen naar ouders
waarom ze er niet
waren om zicht te
krijgen op de
redenen van de lage
opkomst deze keer.
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Feedback op communicatie
en overdracht
Einde vorig schooljaar
Opstart dit schooljaar

7

Criteria Ouderbetrokkenheid
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Rondvraag
Sluiten

een meerwaarde
- Klassenfoto was leuk
- De informatie was beter op maat
dit keer doordat je als ouder bij
het begin zelf onderwerpen
mocht noemen.
- Het voorstellen van leerkracht
gym, therapeuten, TOB,
onderwijs assistenten enz. werd
als heel positief gezien. Je kent
dan de gezichten van de mensen
die met je kind werken naast de
leerkrachten.

Afstemmen met
werkgroep
Ouderbetrokkenheid
Advies:
Mail vooraf naar
ouders over het evt
bellen zodat mensen
het niet voelen als
verantwoorden.
Voor sommige
ouders kan het
minder goed voelen
als de directie belt.

- Overdracht is dit jaar veel beter
gegaan.
- OPP doorspreken is
richtinggevend in handelen.
Ouders ervaren het als veel
zorgvuldiger dan vorig jaar.
- Info in nieuwsbrief over hoe de
groepen worden geformeerd was
heel fijn en duidelijk. Dan begrijp
je als ouder het proces.
Volgt een aparte ouderavond voor om
deze punten te bespreken.

Acties weer uitzetten
door Rob en Erica
naar team en CVB.

Geen punten
Hartelijk dank voor ieders inbreng en
aanwezigheid.

Info weer in laatste
schoolnieuwsbrief.

Rob en Erica
plannen met
werkgroep
Ouderbetrokkenheid.

