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Aanwezig: moeder Jayden (Corlinda), moeder Gaia (Moniek), moeder Dain (Yvet), moeder Alex en 
Ian (Lan), moeder Salina 
  
Hoe verder met ouderklankbord? 
Susanne licht toe het lastig te vinden, hoe we verder moeten gaan met klankbord? De opkomst is nu 
met 5 ouders goed, maar om 10.30 uur was er pas 1 ouder. Gelukkig sloten nog meer ouders aan. 
Hoe kunnen we het nog meer onder de aandacht brengen? Een losse mail sturen een week voor de 
klankbordgroep werkt goed. 
Moniek geeft aan dat het wel leeft onder de nieuwe kleuterouders? Nieuwe ouders die komen zullen 
mogelijk ook geïnteresseerd zijn. We zouden het wel fijn vinden als de klankbord een goede 
vertegenwoordiging is van alle groepen.  
We hebben besloten om volgend jaar door te gaan met de klankbordgroep en dan te evalueren of 
we doorgaan. De aanwezige ouders vinden de klankbord een aanvulling op de ouderraad en MR en 
zitten volgens hen niet in elkaars vaarwater.  
  
Stand van zaken over punten die in de notulen van de vorige keer naar voren komen: 

• Het schilderij wat Susanne aan ouders heeft toegelicht over hoe wij onderwijs geven wordt 
veel gebruikt. Zo is het gebruikt tijdens het inspectiebezoek en dingen we nu mee voor de 
innovatieprijs bij OBO. We denken dat hoe wij Edi en Frmatief assessment combineren in ons 
hele onderwijs een verrijking is voor alle OBO scholen. Volgende week horen we of we wat 
gewonnen hebben. 

• Schoolplein van toekomst. Het hele projectplan en de begroting zijn klaar. Susanne moet nog 
1 ding navragen bij OBO voordat het ingediend kan worden. Hieronder een stuk uit het 
projectplan om een beeld te geven waarmee we bezig zijn: 

•  
Het schoolplein van Basisschool het Palet in Rucphen zal een transformatie ondergaan. Het 
volledig bestrate schoolplein zal vergroenen. Meer dan de helft van de bestrating zal 
verwijderd worden en hier zal gras en beplanting voor in de plaats komen. Ook zal er een 
kleine wadi op het schoolplein gemaakt worden, hierdoor zal het water een plek krijgen op 
het schoolplein en zal het duidelijk zichtbaar worden. Leerlingen zullen dan het stijgende en 
dalende water zien als het regent en zal dus bijdragen aan de bewustwording. De wadi 
samen met het verwijderen van bestrating zorgt ervoor dat het regenwater de grond in kan 
trekken. Het toevoegen van groene eilanden en de beplanting zorgt voor een fijnere 
groenere omgeving met meer schaduw en spannend groen spelen. De grond van de 
uitgegraven wadi zal elders op het schoolplein een heuvel vormen. Zo hoeft er geen grond 
afgevoerd te worden en zorgt dit voor hoogteverschillen in het plein, wat dit ook weer 
spannender maakt. In samenwerking met de gemeente Rucphen zal het trapveldje 
(openbare ruimte) wat grenst aan het schoolplein transformeren naar een verlenging van het 
schoolplein. 
 
Op het schoolplein zal een fruit- en groente hoekje gecreëerd worden. Moestuinen worden 

door de leerlingen in de ontwerpwedstrijd van het schoolplein ook redelijk vaak genoemd. 

Fruitboompjes en ruimte voor het verbouwen van verschillende groenten vergroot de 

bewustwording van gezonde en duurzame voedselkeuzes. Leerlingen verzorgen dit hoekje 

zelf en zien hoe fruit en groenten groeien. 

In januari zullen we beginnen met de aanpak van het schoolplein. Het grove werk zal 
uitgevoerd worden door bedrijven. Het aankleden van het schoolplein zal in het voorjaar 
gedaan worden met de lokale hoveniers en de leerlingen zelf. 



 
 

• Kijkochtenden voor ouders: vorige keer was aangegeven dat ouders het leuk 
zouden 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. We hebben dit met het team besproken en voor het komende schooljaar staan 2 
kijkochtenden opgenomen in de jaarplaning. 

 
Gezonde voeding:  
Susanne licht toe dat n.a.v. van dit punt het in de OR is geëscaleerd. De ouders van de klankbord 
kunnen dit niet begrijpen omdat er alleen gevraagd is of we aan gezonde traktaties kunnen doen? 
De vraag kwam van Moniek. Ze gaf aan dat ze het van de opvang/peuterspeelzaal gewend is om 
gezonde traktaties te maken. Aangezien de kleutergroepen best groot worden en er regelmatig 
kinderen jarig zijn, zijn er dus ook veel traktaties. Dat was de reden van de vraag. 
Corlinda zit ook in de ouderraad en vertelt dat het verhaal daar heel anders is gebracht?  
Hoe kan dit zo uit zijn verband getrokken worden/zijn? Dat er hierdoor ouders stoppen? Ze gaat dit 
bespreken in de OR. 
De ouders bedoelde de vraag goed. 
We hebben deze keer gesproken of we de gezonde traktatie bijvoorbeeld kunnen introduceren in 
groep 1-2? Alle aanwezige ouders vinden dit een goed idee. We gaan dit ook voorleggen in de OR en 
aan het team. 
 
Daarnaast ligt Susanne toe dat we binnenkort het certificaat Gezonde school behalen. We krijgen dit 
op het punt “pedagogisch klimaat/fijne sfeer”. Het certificaat Gezonde school, staat los van gezonde 
voeding.  
 

Drama en muziek 
Vanaf volgend schooljaar gaan we in alle groepen werken met een drama- en muziekdocent. Middels 
projecten zullen de kinderen bv. 3 weken muziekles krijgen en daarna drama en zo het jaar door. De 
docenten zullen bv. toewerken naar een optreden voor de periodeviering of de afsluiting van de 
projectweek. De leerkrachten zullen door de dramadocent geschoold gaan worden, zodat we zelf ook 
vaardiger worden in het drama geven. 

 
 
Groei van de school 
Worden we niet te groot met al die aanmeldingen? Hoe gaat school dit aanpakken? Gisteren is de 
brief met de klassen- en groepsindeling naar alle ouders gestuurd. Voor het komende schooljaar 
hebben we het opgelost. Maar deze oplossing is tijdelijk.  
Susanne is hierover in gesprek met de gemeente. De signalen van de groei die we doormaken 
hebben we duidelijk afgegeven, maar ook dat we kinderopvang en de BSO heel graag in het gebouw 
willen houden. De gemeente is welwillend om mee te denken. Hierover hebben al meerdere 
gesprekken plaatsgevonden. 
De school en ouders hebben de ambitie uitsproken graag rond de 100-150 leerlingen te hebben, dan 
blijven we nog steeds kleinschalig maar hebben we wel genoeg bestaansrecht.  
 


