Notulen Klankbordavond 15 mei 2019
Aanwezig: Ruud König, Reinout de Kruijf (voorzitter MR), Lianne Put(MR en notulist) en een ouder
uit de groepen 1/2B, 1/2C, 1/2D, 3A, 4B, 6A, 6B en 7B.
We gaan langs de punten van de door Reinout opgestelde agenda, nav de ingeleverde
gesprekspunten.
1. Filmpjes-beleid in de klas: Er worden alleen filmpjes gekeken die passen bij de Christelijke
identiteit van de school (geen spoken en heksen) We kijken filmpjes tussen de middag, op
verjaardagen en/of afscheid van een juf en incidenteel om bijvoorbeeld kinderen te laten
ontspannen indien nodig.
2. Gymlessen: De groepen 3 en 4 hebben op dit moment een vakdocent. Meestal is de eigen
leerkracht ook aanwezig om te observeren, maar dit is niet altijd het geval. Deze luxe is ontstaan
als gevolg van het ontvangen van de werkdrukverminderings-gelden. Volgend schooljaar is er voor
de groepen 3 t/m 8 een vakdocent, op moment van schrijven is nog niet besloten of daarvan
gebruik wordt gemaakt. Zoals het er nu naar uit ziet, is dit geld ook het jaar daarna nog
beschikbaar. Mogelijk voor de toekomst is het een idee om studenten van het CIOS in te huren.
3. Vakantie en studiedagen: De vakantiedagen worden per regio bepaald. Komend schooljaar
wordt er voor het eerst van afgeweken. We hebben dan 10 dagen meivakantie en 1 week in juni.
Voor de studiedagen geldt de regel dat je maar maximaal zeven onvolledige schoolweken mag
hebben. Daarom wordt er vaak gekozen voor een studiedag aansluitend aan een vakantie.
Sommige ouders vinden dit heel prettig, andere ouders niet. Als team zijn we ons hiervan bewust.
Eindfeest: Het is vooral voor het team fijner om het iets eerder te plannen, zodat we alles weer
rustig kunnen opruimen. Daarna kan het team zich dan richten op het opruimen van de klassen
voor de zomervakantie. Laten we het dan geen eindfeest meer noemen, maar ZOMERFEEST!!
Kerst: Ideeën zijn altijd welkom bij de kerstcommissie. Een ouder geeft aan dat het vooral een
feest voor de kinderen moet zijn. Ook wordt er gemeld dat kinderen het heel leuk vinden om ‘s
avonds naar school te gaan. Sowieso wisselen de groepen 1 t/m 4 (5) ieder jaar af: kerstviering op
school of in de kerk.
4. Vrije expressie: Dit punt is al eerder op een klankbordavond aan bod gekomen. Ouders geven
aan dat er nog te veel aandacht is voor de technieken en te weinig voor de vrije expressie. Ze
willen graag meer creativiteit van de kinderen zien door ze vrije opdrachten te geven.
Kanttekening hierbij: zo wordt creativiteit op De Zonnewijzer ook benaderd. Maar we willen onze
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leerlingen ook technieken leren, zodat ze die vervolgens op andere momenten ‘vrij’ kunnen
gebruiken. Dertig dezelfde giraffen komt ook niet meer voor. Leren Zichtbaar Maken zorgt met
het, samen met de leerlingen, bepalen van de ‘succescriteria’ dat kinderen zich vrij voelen aan de
slag te gaan met de opdracht.
5. Veiligheid op school: Er is op school een protocol (2016). Bij eventuele dreiging handelen we
volgens dit protocol.
6. Leren Zichtbaar Maken (LZM): We werken in de groepen met goed als-jes (De opdracht is goed
uitgevoerd als je….) en let op-jes. (Bij het maken van de opdracht let je op…)
Ook leren we de kinderen hoe ze uit de Leerkuil kunnen komen. (Zie de posters die in de lokalen
hangen of het bord bij de ingang/keuken) Als iets echt moeilijk voor je is, kom je pas echt tot leren.
De kinderen worden zelfverzekerder, minder leerkrachtafhankelijk en krijgen steeds nieuwe
kansen. Er komt een LZM info-avond voor ouders. (Waarschijnlijk april 2020)
Ouders zijn blij met de manier zoals we op De Zonnewijzer met de Cito’s omgaan.
Verder staat De Zonnewijzer o.a. bekend om zijn goede scores en gestructureerde manier van
werken.
7. Op en om de school: Er is enige tijd gesproken (ook binnen de MR en OR) over een betere
inrichting van het trapveldje naast de school. Aangezien dit openbaar terrein is, hebben we als
school besloten hier niet in te investeren.
Wel, is het voorstel van ouders, zou het fijn zijn als ons schoolplein groener wordt bv. met
(fruit)bomen/ insectenhotels.
Ouders met connectie in de bomenwereld en in de wereld om met machines bomen te planten
mogen zich melden, infozonnewijzer@fluenta.nl Graag maken we gebruik van uw expertise.
Verder zijn we als school bezig met het realiseren van een Immersive Room. Voor meer informatie
hierover kunt u bij Lianne Put of Ruud König terecht.
Het was weer een fijne avond met dank aan de aanwezige ouders.
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