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Aanwezig:
Natasja (1/2), Laura (3/4), Karen (5/6), Sanne (7/8), Thomas, Hester en Roos
Takenverdeling
Aangezien Madelon de MR heeft verlaten zal Roos vanuit de ouderdelegatie de nieuwe
voorzitter worden. Daarnaast is Laura, medewerker van 3/4, als vervanger voor Madelon
gekomen.
Nieuw haal- en brengbeleid; wat zijn de ervaringen?
Zowel ouders als medewerkers hebben aangegeven het nieuwe beleid als prettig te
ervaren. Er is meer rust in de opstart van de dag, het afscheid duurt minder lang en is
daardoor voor kinderen ook makkelijker. Wat er wel wordt gemist, is het contact tussen
ouders onderling, daar is behoefte aan. In alle bouwen zijn er plannen om dit vorm te
geven.
Zo wordt er gewerkt aan een kennismakingsochtend voor 1/2, een koppeling van mentor
en mentorkind met ouders in 3/4, een voorstelling voor werkers en ouders in 5/6 en een
rondleiding van werkers voor hun ouders in 7/8. Ook de opa en oma-ochtend zal weer
vorm gaan krijgen dus er wordt op allerlei manieren gekeken naar hoe het contact tussen
ouders en de school/ klas vormgegeven kan worden.
Evaluatie startgesprekken
Voor de start van dit school is ervoor gekozen de even én oneven klassen uit te nodigen
voor een kennismakingsgesprek. Dit was waardevol, toch is het streven weer terug te
gaan naar het 'oude' en dat is alleen startgesprekken met de oneven klassen. Wel wordt
er gekeken naar de behoefte van ouders om tussentijds een ouder-medewerker gesprek
te kunnen plannen. Dit lijkt per bouw te verschillen; medewerkers zullen eerst onderling
de mogelijkheden bespreken.
Verkeersveiligheid
Aangezien dit een terugkerend thema is en niet onder de verantwoordelijkheid van de
school valt, zal de ouderdelegatie contact gaan opnemen met de gemeente om te
onderzoeken wat er mogelijk is.
Telefoongebruik werkers
Dit is een actueel thema waar de bovenbouw veel aandacht aan besteedt; er zal dan ook
een heldere communicatie moeten zijn naar ouders over wat wel en niet wenselijk is. Hier
zal binnenkort, via de maandinformatie, meer concrete informatie over komen.

