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Vorige	  notulen	  	  

Helaas	  zijn	  de	  (aantekeningen	  van	  de)	  notulen	  kwijtgeraakt	  van	  de	  vergadering	  van	  16	  januari	  2017.	  
In	  deze	  bijeenkomst	  is	  gesproken	  over	  (1)	  taakbeleid	  en	  (2)	  ouderbetrokkenheid.	  	  

Beide	  punten	  staan	  ook	  voor	  de	  vergadering	  op	  de	  agenda.	  	  

Veiligheid	  op	  school	  

We	  bespreken	  een	  aantal	  signalen	  over	  de	  veiligheid	  op	  school.	  Met	  het	  vertrek	  van	  Sandra	  van	  der	  
Lans	  is	  tevens	  de	  coördinator	  voor	  de	  veiligheid	  vertrokken.	  Wij	  spreken	  af	  dat	  wij	  op	  basis	  van	  de	  
signalen	  in	  gesprek	  gaan	  met	  René.	  We	  willen	  de	  situatie	  aan	  de	  orde	  stellen	  en	  met	  hem	  bespreken	  
hoe	  hij	  het	  ziet	  en	  op	  welke	  manier	  de	  school	  zorg	  draagt	  voor	  veiligheid	  voor	  leerlingen	  en	  leraren.	  	  

Afgesproken	  is	  dat	  onze	  voorzitter	  een	  afspraak	  maakt	  met	  René	  	  

Taakbeleid	  	  

De	  medezeggenschaptraining	  heeft	  veel	  nieuwe	  inzichten	  opgeleverd.	  Het	  is	  noodzakelijk	  dat	  de	  
medewerkers	  bekijken	  hoe	  ze	  deze	  ook	  door	  kunnen	  voeren.	  Dit	  wordt	  meegenomen	  in	  het	  overleg	  
op	  school.	  	  

Ouderbetrokkenheid	  	  

De	  volgende	  plannen	  zijn	  voorgesteld:	  

• Werken	  met	  thema’s	  in	  de	  klas	  en	  ouders	  hierbij	  betrekken:	  verkeersles,	  voorlezen,	  
knutselen	  etc.	  Eventueel	  kunnen	  ook	  opa’s	  en	  oma’s	  worden	  ingeschakeld.	  

• Investeren	  in	  de	  relatie	  tussen	  ouders	  en	  leraren.	  Veel	  kinderen	  worden	  met	  taxivervoer	  naar	  
school	  gebracht.	  Dit	  beteken	  dat	  er	  weinig	  contact	  is	  tussen	  leraren	  en	  ouders.	  Het	  zou	  goed	  
zijn	  als	  er	  meer	  interactie	  kan	  worden	  gecreëerd.	  Dit	  verstrekt	  de	  band	  tussen	  ouders	  en	  
school.	  	  

• Deelname	  aan	  de	  verbeterprojecten.	  De	  LBS	  kent	  diverse	  verbeterprojecten.	  Er	  zijn	  veel	  
ouders	  met	  expertise.	  Het	  zou	  mooi	  zijn	  als	  ouders	  ook	  meedraaien	  in	  de	  verbeterprojecten.	  	  

Verder	  is	  het	  goed	  om	  op	  zoek	  te	  gaan	  naar	  meer	  interactieve	  ouderavonden	  en	  ook	  te	  onderzoeken	  
of	  er	  mogelijkheden	  zijn	  om	  meer	  sfeer	  in	  de	  school	  te	  brengen.	  Bijvoorbeeld	  met	  behulp	  van	  
tekeningen	  of	  posters.	  Of	  andere	  zaken	  die	  een	  meer	  warme	  uitstraling	  aan	  de	  school	  geven.	  	  

Het	  is	  belangrijk	  om	  te	  zoeken	  naar	  verbinding	  met	  ouders.	  Dit	  is	  een	  uitdaging.	  Gedacht	  wordt	  aan	  
een	  mailing	  naar	  ouders.	  Of	  contact	  te	  zoeken	  via	  de	  site.	  Tevens	  is	  het	  goed	  om	  te	  zoeken	  naar	  
contact	  met	  de	  ouderraad.	  	  

Volgende	  vergadering	  	  

Het	  volgende	  overleg	  staat	  gepland	  op	  22-‐5.	  We	  stellen	  voor	  om	  deze	  afspraak	  te	  verschuiven	  naar	  
29-‐5.	  Als	  dit	  niet	  lukt	  dan	  gaan	  we	  voor	  15-‐5.	  Inmiddels	  is	  besloten	  ons	  volgende	  overleg	  op	  15-‐5	  te	  
houden.	  	  


