
 
 

Notulen klankbordgroepvergadering 27-03-2019 

Aanwezig: moeder Dean, ouders Gaia, Moeder Kaela, moeder Mels, later moeder Annika, Susanne 

(directeur) 

  
Tevredenheidsonderzoeken  
Met de ouders hebben we naar de scores en de door mij geschreven analyse gekeken. De uitslag 
komt ook in het Kwastje te staan. Ook de ouders waren tevreden over de uitslagen. Hieronder volgen 
een aantal tips/adviezen: 
 

• Over de vragen: “De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school, de 
schoolleiding en/of de leraren houden rekening met mijn mening en de school vraagt mij 
regelmatig wat ik verwacht van de school” scoren we te laag. We zouden dit graag hoger 
willen hebben. Susanne vraagt inderdaad nooit letterlijk of ouders tevreden zijn. 
De ouders van de klankbordgroep geven aan dat we hier ook geen extra momenten voor 
moeten inplannen. Maar dat we/de leerkrachten ouders bv. tijdens elke ouderavond even 
vragen of ze tevreden zijn over de school. 
Ouders hebben genoeg mogelijkheden om te mogen meedenken, maar ze moeten daar wel 
tijd voor vrij kunnen/willen maken. 

• De ouders mistte een informatieavond aan het begin van het schooljaar, met name in groep 
1-2. Zeker omdat alles nieuw is. Nu doen de kinderen dit zelf, maar dat is heel kort en 
sommige kinderen zitten pas net op school en kunnen of durven niet veel vertellen. Kunnen 
we hier met het team over hebben? 

• Tijdens het zes weken gesprek kunnen de leerkrachten vragen aan ouders, bent u tevreden 
over school? Het is slimmer om hier op vaste momenten naar te vragen. 

• Femke voegt toe dat we voor het invullen ouders beter kunnen instrueren over hoe te 
scoren. Op haar werk werken ze ook vaak met tevredenheidspeilingen. Als je echt tevreden 
bent, scoor dan ook hoog, in ons geval een 4. Als het niet op onze school speelt, scoor dan 
ook een 4. 

• Verder heeft Susanne toegelicht hoe we verder de aandachtpunten gaan 
bespreken/aanpakken. 

 
Schilderij inspectie 
Susanne heeft verteld dat morgen de inspectie op bezoek komt. We hebben voor onze presentatie 
een schilderij gemaakt. Susanne heeft dit toegelicht. Ouders vonden het erg interessant en vinden 
het belangrijk dat we dit met alle ouders delen. Susanne gaat hiervoor een extra Kwastje maken. 

  
  

Schoolplein van de toekomst. 
Tim en Susanne lichten het project “Schoolplein van de toekomst” toe. 
De afgelopen periode hebben we een paar keer overleg gehad met de gemeente om ons schoolplein 
aan te gaan pakken. In eerste instantie is dit overleg geweest vanwege de slechte waterafvoer op het 
plein. De gemeente heeft aangegeven dat ze subsidie beschikbaar stelt om schoolpleinen aan te 
pakken. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten we met een goed plan komen.  
Hieronder in het kort de punten die besproken zijn met de werkgroep die zich hier tot nu toe mee 
heeft beziggehouden (vader van Gaia uit de klankbordgroep, Nikki, Diana en Fietje, gemeente en ik). 
Alle partijen maken gebruik van het plein. 
 
De ideeënmakelaar van de gemeente (Nicole) heeft schetsen gemaakt van hoe het plein zou kunnen 
worden. Deze hebben we besproken. 



 
 

Het idee is om het voetbalveldje erbij betrekken. De kosten hiervan zijn volledig voor de 
gemeente. Er ligt hiervoor al een plan uit 2012. Hiervoor is ook een potje geld (Groene Parels) 
 
Een aantal functies kunnen richting het voetbalveldje, zodat het schoolplein en het voetbalveld 1 zijn 
—> 1 geheel. 
Drukke/ rennende functies kunnen naar het veldje.  
Het veldje omringen met goede omheining. 
  
Een aantal ideeën: 

• Bv. Fietsenstalling buiten de poort zetten. Is nagevraagd bij de gemeente. Mag dit? Krijgen we 
nog antwoord op.  

• Blote voetenpad  

• Waterplek  

• Relaxplek 

• Bij het speelhuis een parcoursroute maken met touwen. 

• Opberghok spullen mogelijk verplaatsen naar de zijkant van school. 

• Fruitboompjes (hoort bij de subsidieaanvraag) 
  
Tim is aangesloten bij de leerlingenraad en heeft toegelicht waarmee we bezig zijn. De kinderen 
waren razend enthousiast en hadden leuke ideeën. 
  
De volgende stap is dat we nu snel mogelijk de haalbaarheid in kaart brengen en of we de financiën 
rond krijgen. Een groot deel zal bekostigd worden vanuit subsidiegelden, maar ook de school zal een 
deel moeten bekostigen. In de begroting staat het panna-veldje nog van 5000 euro. Dit geld zou de 
school kunnen gebruiken. 
  
We moeten er wel op letten dat het plein nog overzichtelijk is om te surveilleren met eventuele 
hoogteverschillen. 
  
Het lijkt ons leuk als de kinderen van groep 3 t/m 8 mogen meedenken met het ontwerp.  
 
Wat zijn de vervolgstappen: 
• Nicole gaat het concept plan/schets verder uitwerken en uitzoeken wat de kosten gaan zijn. 
• Nicole laat nog weten of het slim is om nu al buurtbewoners uit te nodigen. Zo ja dan gaat 

Susanne buurtbewoners/omwonende contacten wie wil meedenken.  
• Hoe weten we wanneer we de subsidie krijgen? Daarvoor moet een plan komen. Nikki en 

Diana gaan een conceptplan invullen “Aanvraagformulier subsidieregeling buurtonderzoek 
Noord-Brabant” Vraag voor Tim, wil jij dit nalezen en zo mogelijk aanvullen. 

• Volgend overleg 16 april 14.00 uur.  
• Voor de tijd “ontwerpwedstrijd” (tekening of schrijven) voor groep 3 t/m 8 kinderen. Ze mogen 

ideeën op papier zetten (kijken op internet wat ze leuk vinden). Jullie kunnen hiervoor een keer 
een tekenles gebruiken. 

 
 
BSO 
We hebben te horen gekregen dat Diana en Fietje in Schijf, op Daltonschool de Vindplaats, een 

tweede BSO gaan starten.  

Het idee is dat straks de Martinuskinderen naar Schijf gaan, zeker de kinderen die nu op de wachtlijst 

staan, zodat er hier meer plek is voor Paletkinderen. 

 



 
 

 
Gezonde voeding. 
Gezonde voeding en traktaties blijft op veel scholen altijd een bespreekpunt. Kan de school ouders 
verplichten om alleen maar gezonde traktaties en/of lunch mee te geven? We hebben hierover 
gesproken. 
In de leerlingenraad is dit punt ook besproken. Ze hebben gesproken over wat kinderen verstaan 
onder een 'gezonde lunch'. Dit zal ook in alle groepen besproken worden. Elke dag eierkoeken, 
croissants of snoep in je broodtrommel is niet gezond en hoeft ook niet. Water, melk en suikervrije 
sap hoort ook bij een gezonde lunch. In groep 7-8 heeft eigenlijk iedereen wel eens iets extra’s bij 
zich. Er wordt opgemerkt dat er verder in kleine pauzes minder koek en meer gezonde 
tussendoortjes mee gebracht worden naar school. 
 
Op sommige scholen worden niet gezonde traktaties mee teruggegeven naar huis en dus niet 
uitgedeeld.  
De ouders van de klankbordgroep geven aan dat traktaties alle kinderen raken. Als ouder heb je geen 
invloed op wat je kind krijgt. 
Susanne geeft aan dat ze ziet dat steeds meer nieuwe ouders dit een belangrijk onderwerp vinden. 
 
We gaan dit bespreken met het team en in ouderraad.  

• Moeten we als school een statement innemen dat we alleen maar gezonde traktaties willen? 
Moeten we het beleid hard maken en ongezonde traktatie dan niet uitdelen? 

• Hoe kunnen we ouders bewust maken over wat ze hun kind meegeven? 
• Kunnen/moeten we ouders aanspreken die geen gezonde voeding meegeven? 
• Weten ouders wel hoeveel suikerklontjes er bv. in een pakje drinken zitten? 
• Ouders geven aan dat het drinken van water ook belangrijk is tijdens bv. activiteiten. Als we 

hier in groep 1 mee zouden beginnen, dan weten de kinderen straks niet beter. 
• Gaat er veel weerstand komen als we dit gaan invoeren, welke reacties kunnen we 

verwachten? 
• Staan we hier als school achter? Zijn ouders niet verantwoordelijk? 
• Belangrijk is om het gesprek aan te gaan met ouders die een andere mening hebben. 

Opvallend is dat er alleen ouders van jonge kinderen in de klankbordgroep zitten die allemaal vinden 
dat de school hier een statement in zou moeten maken.  
  
  
Tip van een ouder: 
Ouders zouden het heel leuk vinden om bv. elk jaar 1 keer 30-60 minuten in de klas van hun kind 
mee te kijken. Voor ouders wordt dan pas duidelijk hoe we echt werken en hoe het eraan toe gaat op 
school. Susanne gaat dit bespreken met het team. 
 
Er gaat een terugkoppeling komen tussen de klankbordgroep en de ouderraad. De moeder van Dain 
zit in beide overleggen. Zij kan deze notulen meenemen en in de ouderraad bespreken. 
 
 
 Bespreekpunten voor de volgende keer:  

1) Gezonde voeding/traktatie terug laten komen op de agenda 
2) Vanaf volgend schooljaar gaan we werken met een dramadocent. Wat gaat drama inhouden 

op school?  
3) Wat kan er meer zichtbaar worden gemaakt; wat doen we goed. 
4) Worden we niet te groot met al die aanmeldingen. Hoe gaat school dit aanpakken? 

  
 


