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Notulen : Ouderpanel 2021 (4.1) 

Vergadering: Donderdag 18 november  

Tijd: 19.30 – 21.10 uur 

 

 
Aanwezig : Manon, Joost, Bianca, Eva, Lisette, Nikita, Maryan, Leonie, Beitske 
Afwezig : Pamela , Marcia, Johanna (mkg) 
Voorzitter : Maarten 
Notulist : Maarten 
 

 1.  Welkom: wie wil notuleren? (vergeten te vragen) 

Maarten 

 

 2.  Overige punten voor de agenda: 

Geen aanvullingen 

 

 3.  Voorstelrondje: 

De ouders stellen zich voor en maken met elkaar kennis. 

 

 

 4.  Doel /opzet van het ouderpanel 2021/2022: 

Iedereen heeft informatie ontvangen over het doel en de opzet van het ouderpanel: 

Het ouderpanel biedt onze school de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een 

reëel beeld te krijgen van wat er onder de ouders leeft. Het ouderpanel is een klankbord 

voor de directie waarbij verschillende onderwerpen besproken worden. Ook kan het 

gesprek gaan over een veelheid van vragen, waarop ouders graag een antwoord willen 

hebben. 

 

Er waren geen vragen en/of aanvullingen. 

 

 5.  Sheets:  

 

Aan de leden van het ouderpanel is gevraagd om de volgende vragen te beantwoorden: 

Waar ben je tevreden over? Wat moet blijven? 

- Samenhorigheid in school: andere groepen die komen lezen bij de jongere 

groepen. 

- Beleving van de vieringen 

- Ouders bij het ophalen van de kinderen, buiten op het schoolplein wachten. 

- Aanspreekbaarheid van de leerkrachten 

- Zichtbaarheid van Maarten 

- Het brengen van de kinderen bij de poort van het schoolplein. 

- Projecten met Ga-Harderwijk, leerorkest e.d. 

- Hoe wij als ouders meegenomen worden bij moeilijke beslissingen zoals het 

lerarentekort. 

- Bezetting/vervanging 

- Communicatie via Parro 

- Muziek in de klas 

- Creatieve activiteiten 

- Schoolfruit 

- Schoolreisjes/schoolkamp 

- Musical/afscheidsavond groep 8 
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- Schoolzwemmen 

- Persoonlijke begeleiding per kind: zeer te spreken over alle energie die hier door 

docenten en IB in wordt gestoken: groot compliment! 

 

Ontwikkelpunten (wat zou je graag (meer) willen zien?: 

- Sport en bewegen (vooral buiten) 

- Minder printen 

- Inzet digitale middelen 

- Delen van uitdagingen om begrip voor de situatie te creëren. 

- Een transparant leerlingvolgsysteem 

- Meer gebruik maken van ouderparticipatie 

- Standaard warme overdrachten bij ‘rugzakleerlingen’ aan het einde van het jaar 
met de ouder erbij. 

- Geen 3 leerkrachten voor de klas 

 

Ideeën?: 

- Uitleg over de vervangen/zieke leerkrachten door filmpje op te nemen en te delen 

(verwachtingsmanagement) 

- Daily mile (dagelijks rondje lopen/rennen om de school) 

- Meer adaptief onderwijs: wat wil het kind leren en hoe kan hij/zij dat aanpakken? 

- Startgesprekken met kind in de hogere groepen uitbreiden met 

evaluatiegesprekken. 

- Open entree verdelen in bijv. 2 groepen i.v.m. klasgrootte en drukte in school. 

 

Overige opmerkingen: 

- Ik heb geen probleem met berichten in parro in het weekend. Dit geeft mij meer 

het signaal dat de leerkracht toegewijd is. 

- Long story short: we zijn zeer te spreken over de persoonlijke aanpak, maar zeker 

op de benaderbaarheid van de directeur. Het is een erg fijne school! 

 

 6.  Mededelingen:  

- Groei van de school: vandaag precies 350 leerlingen in de school en 241 gezinnen. 

De school blijft groeien. Wij hebben 15 groepen. Het schoolgebouw heeft 16 

lokalen. Hierop is het beleid gericht om niet groter te worden dan 16 groepen. De 

gemiddelde groepsgrootte is 23 leerlingen. 

 

- Corona / vervanging / lerarentekort: Er is gesproken over de problematiek en de 

uitdaging om ons onderwijs te blijven bieden op de manier zoals wij graag zouden 

willen. Door corona en het lerarentekort is dit bijna niet haalbaar wanneer 

leerkrachten uitvallen/ ziek worden/ met verlof gaan en/of in quarantaine moeten. 

 

 

- inzet NPO gelden: Wij krijgen als school een flink bedrag om de zogenoemde 

corona achterstanden weg te werken. Wij hebben als school met name gekozen 

door in te zetten op begeleiding kleinere groepen (RT) , extra handen in de klast 

etc. Dit alles staat beschreven in het NPO plan, waarop akkoord is gegeven door 

de MR. Door de uitval van leerkrachten hebben wij de extra leerkrachten als 

vangnet voor de opvang. Dit is heel fijn, want dan kan het onderwijs doorgaan. 

Het probleem is wel dat  hierdoor de NPO gelden niet ingezet worden en het plan 

niet uit te voeren is. Wij doen er alles aan om de groepen binnen de school te 

houdern en ze niet naar huis te hoeven sturen. Dit vraagt veel van de leerkrachten 

aangezien er vaak een beroep wordt gedaan om extra te komen werken. 

 

- SKOFV: onze school valt onder SKOFV (Scholengroep Katholiek Onderwijs 

Flevoland en Veluwe. Totaal vallen hier 28 scholen onder. Op dit moment zijn er 

veel interim medewerkers binnen het bestuur/ stafbureau e.d.  Dit zorgt voor wat 

onrust bij directie. 
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- Schoolrooster/ tijden: Eind oktober heeft het team van Wolderweide een 

presentatie/uitleg gehad over de verschillende schooltijden/rooster. Er is 

bijvoorbeeld gesproken over het huidige rooster (traditioneel rooster), maar ook 

een continurooster en een 5-gelijke dagen model. Het team heeft een enquete 

ingevuld en deze uitkomsten zullen volgende week besproken worden binnen de 

werkgroep schoolrooster. N.a.v. dit overleg zullen wij een plan van aanpak maken 

en in het voorjaar de knoop doorhakken. Alle opties staan op dit moment nog 

open. Wordt vervolgd 

 

 

 7.  Ervaring startgesprekken: 

- Ouders waren positief over de startgesprekken. Sommige ouders moesten eerst 

even wennen. Het formulier welke meegegeven was kan met name bij de kleuters 

wellicht aangepast worden. 

- Het idee om bij de 10 minutengesprekken ouders de keuze te geven om dan ook 

hun kind mee te nemen, wordt als positief ervaren. 

 

 8.  Inbreng Ouder:  

- Transparantie / open dossier / inzage ontwikkeling kinderen?: Er is gesproken over 

de eventuele inzet van het ouderportaal van Parnassys. Dit is een apart module 

waarin ouders inzicht krijgen over rapporten, testresultaten en notities. Maarten 

heeft toegezegd dit te gaan onderzoeken. 

- Schoolrooster: aansluiting schooltijden en buitenschoolse activiteiten? Veel 

buitenschoolse activiteiten houden vaak geen rekening dat Wolderweiden tot 

15.15 uur naar school gaat. Wij zijn nu dus bezig met op welke manier wij ons 

schoolrooster wellicht gaan wijzigen. 

- Fiets/loop verkeer bij het halen en brengen? Dit blijft een probleem. Vaak gaat het 

over het gedrag van de ouders. Ook is gesproken om contact om te nemen met de 

gemeente om eventueel stroken aan te leggen: fiets en loop strook? 

 

 9.  Overige punten: 

- Up to date maken van de website: de kleuterinfo / schoolrooster 

- Duidelijkheid / verwachtingen van de klassenouders: wat moeten zijn doen? Wat 

wordt van hen verwacht? Idee om de klassenouder de nieuwe ouders te informeren 

over de (ongeschreven)afspraken binnen de school? 

 

 

 10.  Rondvraag: 

 

 

 

 


