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Agenda: Ouderpanel 2022  

Vergadering: Donderdag 19 Mei  

Tijd: 19.30 – 21.00 uur 

 

 
Aanwezig : Manon, Bianca, Leonie, Jeroen, Maarten en Maryan 
Afwezig : Joost, Marion, Eva, Nikita, Pamela, Marcia, Johanna en Beitske 
Voorzitter : Maarten 
Notulist : Maryan 
 

 1.  Welkom: wie wil notuleren? 

 

 

 2.  Overige punten voor de agenda: 

Geen aanvullingen 

 

 3.  Voorstelrondje: 

Ouders stellen zich voor 

 

 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. 

 

 5.  Notulen ouderpanel 18 november 2021:  

Er waren geen opmerkingen of aanvullingen op de vorige notulen.  

De 3 vragen zijn weer gesteld. Hiervan hebben de ouders aangegeven dat de antwoorden 

van de vorige notulen nog relevant zijn en hier zijn geen aanvullingen op.. 

 

 6.  Mededelingen: 

- Inspectie op school: 

Op dinsdag 17 mei is er een inspectie op het kantoor van SKOFV geweest. 

SKO  is er met een ruim voldoende/goed uit gekomen.  

Deze inspectie was op bestuursniveau en hebben gesproken met CvB, Raad van 

toezicht, staff en enkele directeuren van SKO.    

 

- SKOFV (Scholengroep Katholiek onderwijs Flevoland en Veluwe): 

Alle interim medewerkers binnen het bestuur/stafbureau zijn vervangen door 

vaste medewerkers. De stabiliteit is weer teruggekeerd binnen het management. 

Er is op dit moment ook veel meer transparantie. 

 

- Oudertevredenheidsonderzoek: 

Er zal een enquête uit gaan naar alle ouders. 

Deze enquête zal uit +/- 100 vragen bestaan.  

Er wordt gevraagd deze enquête door zoveel mogelijk ouders in te laten vullen, 

om zo een reëel mogelijk beeld te krijgen. 

Deze enquête wordt op alle SKO scholen op hetzelfde moment afgenomen. 
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- Groei van de school: 

Op dit moment zitten er 372 kinderen op school. 

Er zullen eind van dit schooljaar 41 kinderen afscheid gaan nemen (groepen 8) 

Volgend jaar zullen we weer starten met 15 klassen. 

In Januari 2023 zal hier een nieuwe instroomgroep bij komen. 

 

 

- Er zijn diverse mogelijkheden om onze school door te laten groeien.  

Deze worden onderzocht.  
Éen van de mogelijkheden zou zijn door te groeien naar een 17de groep, maar dan 

kijken naar een andere locatie om deze groep onder te brengen (bijvoorbeeld bij 

een lokaal van de bogen), of een lokaal van de BSO te gebruiken en dat de BSO 

deze dan na schooltijd in gebruik neemt. 

Andere ideeën die er zijn: 

Mogelijkheid van een brug tussen Wolderweide en het Startblok. 

Daarnaast is het SKOFV aan het kijken om scholen buiten drielanden te laten 

groeien. 

Vraag van ouder, is de kerk geen optie voor opvang?  

Maarten geeft aan dat de school een Kindcentrum wil zijn. Dit houdt in dat 

scholing en opvang onder één dak valt. 

 

Vraag aan de ouders: Moeten we wel of niet doorgroeien? 

Voordelen als de Wolderweide groeit: 

Meer budget 

Meer leraren 

Nadelen als Wolderweide groeit: 

Samenhorigheid komt in het geding (bij meerdere locaties) 

Interactie tussen de klassen, bij bijvoorbeeld musicals, optredens enzovoort wordt 

minder, door ruimtegebrek. 

 

 

- Broertjes en zusjes worden altijd op een schaduwlijst meegenomen voor het 

nieuwe schooljaar. Deze zullen altijd een plek op de school hebben. 
 

- Lerarentekort: 

Er is nog steeds sprake van een lerarentekort. Dit betreft voornamelijk als het gaat 

om invalkrachten of tijdelijke krachten. 

Voor het nieuwe schooljaar is de indeling weer helemaal rond. Deze zal t.z.t. 

bekendgemaakt worden. 

 Ook is er rekening gehouden met een vangnet van ambulante medewerkers. 

 

- Schooltijden: 

In de brief met de schooltijden is er gezegd dat er nog een mogelijkheid was dat 

de schooltijd aangepast zou kunnen worden naar 15.00uur ipv 15.15uur. 

Er is voor gekozen de schooltijden te houden zoals het nu is, dus tot 15.15uur. 

Doordat onze school en het Startblok nu verschillende tijden hebben, is de druk op 

de parkeerplaats nu ook minder. 

  

- Team: 

Lara, Ilse en Marga hebben onze school verlaten. Lara en Ilse hebben een nieuwe 

uitdaging gevonden en Marga is met pensioen gegaan. 

Lars Boeners en Linda Schuurmans - Van Ark zullen vanaf volgend schooljaar 

ons team komen versterken. 

Petra Huisman is aangesteld als IB’er 

Intern zal er ook een nieuwe onderbouwcoördinator aangesteld gaan worden, info 

hierover volgt t.z.t. 

 

- Vraag aan de ouders, willen jullie de Avondvierdaagse wel of niet als school 

doorzetten?: 

Volmondig ja. reden: 
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Samenhorigheid van de school 

Klassen effect 

Plezier 

Leraren hoeven niet verplicht mee te lopen. Ouders kunnen meelopen, zou wel 

fijn zijn als er 1 a 2 leraren aan het begin en eind staan voor zowel de 5 als 10 km.  
 

- Fiets / looppad. Gemeente zal hier niks aan wijzigingen. Het is aan een ieder om 

hier voorzichtig te zijn. 

 

 

 

 7.  Inbreng Ouders (s)  

- Mogelijkheid van sportshirts omdat de polo’s niet fijn zijn om in te sporten.  

Er zal gekeken worden of dit mogelijk is. Misschien met een fancy fair aan het 

eind van het jaar. De polo’s zullen dan voor bijvoorbeeld tijdens de 

avondvierdaagse of schoolreisjes nog gebruikt kunnen worden. 

  

- Open entree dagen, bevallen goed. 2x per maand aanhouden. Misschien de 2 

dagen verdelen over 2 weken ipv 2 dagen in 1 week. Meerderheid vond dit niet 

nodig. Graag wel de datum in het Wolderweide weetje toevoegen. 

 

- Ondanks de entree dagen, mogen traktaties gewoon door ouders in de klas 

afgegeven worden. Dit bleek niet voor iedereen duidelijk te zijn. 

 

- Kwaliteit schoolfruit gaat achteruit. Maarten zal dit bij de gemeente neerleggen. 

 

- Transparantie / open dossier / inzage ontwikkeling kinderen?  Inzet ouderportaal 

van Parnassys. Wordt nu nog geen gebruik van gemaakt. Alle info kunnen op 

aanvraag ingekeken worden. Er wordt nogmaals gekeken of het goed zou zijn, dit 

toch te gaan gebruiken. 

 

 8.  Overige punten: 

 

- Wat wordt er gedaan aan informatie betreft social media? 

Bovenbouw : lesstof en kringgesprekken. 

Ouder geeft  aan dat dit mogelijk al op jongere leeftijd gegeven dient te worden. 

  

- Rapport groep 1 / 2: 

Toevoegen van extra informatie, zoals sociaal emotionele ontwikkeling en 

omgang. Maarten gaat hier met de leraren bekijken.  

Maarten geeft wel aan dat de ib’ers ingezet worden bij zorgen met een kind. 

  

- Sociaal vaardigheids trainingen voor de jongere kinderen geven 

Er worden op dit moment kanjertrainingen gegeven voor alle groepen 

  

- Gevraagd wordt of er meer op sociale vaardigheden geanticipeerd wordt en of 

eurowijs voor kleuters ook een mogelijkheid kan zijn om te geven op school voor 

de jongere klassen.  

Maarten geeft aan dat er  doelen in de lesstof zitten en die worden gevolgd. Indien 

bovenstaande in de doelen staan, worden deze meegenomen. 

 

 9.  Rondvraag: 

 

 

 
 


