
 

Notulen klassenouderoverleg 15 januari 2020 

Aanwezig: Rowan Waardenburg (kleuterklas 1), Liseth Rosloot (kleuterklas 2), Jelleke 

Wertwijn (kleuterklas 3), Marjolein Hendriksma (klas 1), Lisanne van Geest (MR, klas 3), 

Louisa Boddendijk (klas 2), Martine de Reuver (klas 1, klas 4), Doortje Bruin (klas 6), Mieke 

Tolkamp (directeur) 

Afwezig met bericht: Mijke Bruin (klas 5), Ellen IJk (klas 5), Sara Koopmans (kl.klas 3, klas 1)  

Agenda  klassenouderoverleg 15 januari 2020  
8.30 uur – 9.30 uur lerarenkamer   

1. Mededelingen MR (Lisanne)   
2. Mededelingen schoolleiding (Mieke)   
4. Terugblik Advent- en Kersttijd; Kerstspel  
5. Voorjaarsmarkt (Doortje)  
8. Open dag 5 februari: ouderhulp gevraagd   
9. Verkeerssituatie: schoolzône (Marjolein)   
10. Vernielingen schoolpleinen (Liseth)  
11. Schooltijden tot 10.15 u (Liseth)  
12. Rondvraag  (allen)   
13. Volgende vergadering: 4 maart 2020  

 

Actiepunten vorig overleg: Voorjaarsmarkt op de agenda van 15-1 

Mededelingen MR : (Lisanne) maandag 20 januari vergadering 20.00 u Oudorp; mededeling 

is dat MR positief advies heeft gegeven over de benoeming van Mieke tot directeur. 

Mededelingen schoolleiding: 

Nieuwe website per januari 2020 en nieuwsbrief op de website (melding via mail 

ParnasSys): geen veeglijst met namen van kinderen meer (regels AVG)  

Tevredenheidsenquête WMK : kinderziektes in het systeem; ouders die geen mail hebben 

ontvangen kunnen dat aangeven bij Mieke en alsnog een brief krijgen met een link. Graag zo 

veel mogelijk ouders invullen, anders is het geen representatief beeld. Het is een belangrijke 

enquête voor ons omdat we de verbeterpunten meenemen in ons beleid. Om de 2 jaar is 

deze enquête. 

Staking op donderdag 30 (middag wel studiemiddag) en vrijdag 31 januari : komt nog een 

aparte brief over. Klassenouders melden dat de reacties van ouders verschillend zijn. Maar 

over het algemeen is er draagvlak en begrip en vragen ouders of ze mee kunnen lopen met 

hun kinderen met de demonstratie in Alkmaar (antwoord Mieke: graag!) op 

donderdagmorgen 30 januari.  



Ouderavond 6 februari over verbouwing Raadhuisstraat voor peuter- en kleuterouders en 

buurt van Raadhuisstraat. Deze ouders (en buurtbewoners) hebben inmiddels een 

uitnodiging ontvangen.  

Agenda tot de voorjaarsvakantie:  

 

Voorleesontbijt op 22 januari: in overleg met de leerkracht van 1 t/m 6 graag een broodje 

voor ieder kind. Kinderen mogen in pyjama op school komen, niet verplicht. Er is een 

schimmenspel door klas 6. Kleuterklassen worden voorgelezen door 6e klassers ; hoeven niet 

in pyjama te komen. 

 

Toneelstuk klas 5  woensdag 29 januari voor de klassen en 's avonds voor de ouders. 

 

Sterrenweek 3 t/m 7 februari; rooster van de portfoliopresentaties volgt z.s.m.  

Verkleedfeest 12 februari  : komt bericht in de nieuwsbrief over thema  

Agendapunten: 

Terugblik Advent- en Kersttijd  
Kleuters: mooie adventtuin, heel stemmig, euritmist erbij. Volgens de klassenouders is er 
draagvlak onder ouders om  zelf een klein kerstspelletje op te voeren of te zingen voor de 
kleuters op de donderdag vóór de kerstvakantie.  
Onderbouw: het adventorkestje was mooi op de 3 adventmaandagen; maar ruimte wordt te 
krap voor zoveel kinderen. Voorstel van de klassenouders is om dit m.i.v. december 2020 
alleen voor de kinderen te doen (niet meer voor ouders) en achterin de school bij de 
komende 1e en 2e klas, daar is meer ruimte. De kinderen kunnen dan ook gaan zitten op de 
grond.  
 
Kerstspel : klassenouders zijn positief over dit mooie spel (A Christmas Carol), de kinderen 
waren onder de indruk. Veel ouders vinden het juist fijn dat er steeds goed wordt gekeken 
wat er opgevoerd wordt voor de kinderen. Blijven aansluiten bij het “nu”.  We staan als 
Sterrenzanger op de kaart!  In principe doen we dit spel 3 jaar achter elkaar en voeren dan 
weer het Oberufer Kerstspel op. Dat er niet zoveel opkomst was op woensdagavond 
(ouders) had te maken met griep en omdat er ook op maandagavond en vrijdagochtend 
ouders bij het spel waren. Meer verdeeld over de 3 opvoeringen. 
 
Voorjaarsmarkt (Doortje) : Net als vorig jaar zal de voorjaarsmarkt op zaterdag 4 april alleen 
op de Mercuriusstraat plaatsvinden. Er komen meer kramen dan vorig jaar. Doortje 
benadert actief de kraamhouders. Liseth wil daarna het contact onderhouden met de 
marktkraamhouders. De bedoeling is dat de klassenouders zorgen dat er in het “eigen” 
klaslokaal 1 kraam en 1 activiteit komt (die bedacht wordt door de ouders van de klas) en 
bemand is tussen 10 en 14.00 u. Tevens ouders voor het opbouwen (op vrijdag 3 april) en 
het opruimen (na 14.00 u op 4 april). Omdat er slechts 1 kleuterklas gebruikt zal worden is 
de vraag aan de andere kleuterklassen of ouders de spelletjes op het kleine plein aan de 
Dionestraat willen verzorgen. Wie wil bakken, voor warme maaltijd zorgen. Doortje zoekt 



nog iemand die een goede brief wil maken voor de ouders en de kraamhouders. Mieke zal 
contact leggen met de ouder die vorig jaar de link heeft verzorgd voor de activiteiten.  
Opbrengst waarschijnlijk voor aanvulling toneelkleding; (+aanvulling muziekinstrumenten?) 
 
Open dag 5 februari tussen 9 en 12 uur: ouderhulp gevraagd  :  Marjolein, Louisa, Rowan en 
Liseth willen meehelpen! Marjolein en Louisa in hoofgebouw, Liseth en Rowan in 
kleutergebouw. Ook 6e klassers gaan we vragen om te helpen bij ouders wegwijs maken 
tussen de beide gebouwen en vragen beantwoorden. Er zijn open euritmielessen en een 
tentoonstelling/ rondleidingen. 
 
Verkeerssituatie: schoolzône (Marjolein)   : voor de kerstvakantie hebben 2 ouders en 

Mieke gesproken met een meneer van Stadstoezicht. Hij heeft ons in 2e instantie laten 

weten dat de gemeente van plan is een Schoolzône te maken rond beide gebouwen! We 

horen hier eind januari/begin februari meer over en school mag meekijken naar het 

ontwerp. Vraag is om de verkeerssituatie (te hard rijden, fout parkeren) ook weer aan te 

kaarten op de ouderavonden die komen.  

Aanvulling: Route vuilniswagens : vaak rijdt er een vuilniswagen om 10 voor half 9 door de 

Raadhuisstraat/Dionestraat/Mercuriusstraat. Dit is wederom aangekaart bij Toezicht: Er is 

gesproken met de afdeling afval. Zij zitten met een planning waarbij het soms lastig is dit in 

zijn geheel te veranderen. Wel is de chauffeur aangesproken op zijn rijgedrag.  

 
Vernielingen schoolpleinen (Liseth: ) Weet de wijkagent van de vernielingen?  
Mieke antwoordt dat zij steeds aangifte doet van de vernielingen op de 
schoolpleinen/gebouwen ; soms digitaal, soms zelfs op het bureau. De wijkagent krijgt 
hiervan automatisch bericht en we sturen de foto's door van de vernielingen. Mieke heeft 
extra surveillance aangevraagd in de kerstvakantie, maar dat heeft niet kunnen voorkomen 
dat er opnieuw vernielingen waren door vuurwerk. We proberen de kosten van het 
vandalisme te verhalen bij de gemeente. Dat is vorig jaar gelukt met de dakvernielingen en 
lekkage. Nu ligt er een aangifte van het bijenhotel dat is verbrand; de inpandige postbus, het 
raam bij de ingang, de vernielingen buitenspeelplaats peuterplein.  
 
Schooltijden tot 10.15 u (Liset) :  3 x per jaar zijn de kinderen om 10.15 uur uit. 1e 
schooldag, dag voor de kerstvakantie en laatste schooldag. Voor ouders is dit soms lastig.  
De reden hiervoor is dat wij op de 1e schooldag altijd een studiemiddag met het team 
hebben ; na het kerstspel ruimen we met z'n allen de school op en ook op de laatste 
schooldag is dat het geval. Door dit met z'n allen te doen voorkomen we dat de werkdruk te 
hoog wordt!  
 
Geen punten voor de rondvraag. 
 
Volgende vergadering: 4 maart 2020  
 
Aktiepunt volgende overleg: Voorjaarsmarkt lijst met activiteiten etc. 

Notulen gemaakt door Mieke  



 


