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Thema: Met plezier een stap vooruit op de doorgaande lijn 

Door: Hanneke Vermunt 

 
In september is in alle groepen de startbijeenkomst gehouden. Een avond die bezocht is door veel 
ouders. Tijdens het  eerste gedeelte van de avond hebben de collega’s informatie gegeven over de 
betreffende groep. Na de koffie zijn ouders met elkaar in discussie gegaan over stellingen. De 
uitkomst van deze stellingen zijn hieronder gebundeld in 2 rubrieken. 
1 Wat wordt als positief ervaren (top) 
2. Wat zou kunnen verbeteren (tip) 
 
De tips en tops zijn ingedeeld in een aantal hoofdgebieden, te weten Organisatie, Tradities, Leren, 
Team, Pedagogisch klimaat en overig. U zult lezen dat de meningen over sommige onderwerpen 
verdeeld zijn omdat ze zowel op de top- als op de tiplijst voorkomen. De aandachtspunten variëren 
van praktische zaken tot beleidsmatige aandachtspunten. Deze zijn door elkaar genoemd.  
 
Organisatie  
Top 
De groepsvorming in de nieuwe groep (gouden weken) wordt als positief ervaren. Nieuwe leerlingen 
worden goed opgenomen in de groep, de overdracht van de ene naar de andere leerkracht wordt 
ook goed gedaan.  Er wordt gewerkt vanuit structuur waarbij er voldoende aandacht is voor het 
individuele kind. De kindgesprekken zijn daar een mooi voorbeeld van. Goed dat de kleutergroepen 
heterogeen zijn van samenstelling en dat ze oplopend zijn in aantal leerlingen door het jaar heen. 
Bijzonder om te zien dat in sommige combigroepen de leerlingen door elkaar zitten. 
 
Tip 
De uitleg (aan ouders?) over de gouden weken bij de start van het jaar kan beter. De overgang van de 
kleuters naar groep 3 kan nog soepeler verlopen.  
Er is behoefte aan bewegen tussen de lessen door en bewegend leren.Ook is er vraag naar wat meer 
tijd en ruimte voor expressie vakken. 
Maak binnen de bestaande structuur ook ruimte voor spontane dingen. Zorg ervoor dat de 
leerkrachten ook van elkaars talenten leren.Probeer activiteiten aan het einde van het jaar te 
beperken. Misschien is een maatjessysteem voor ouders ook een idee? In ieder geval lijkt het leuk 
om als ouders soms een meekijk uurtje te hebben in de klas. Ouders vinden het fijn wanneer de 
parallelgroepen synchroon lopen qua knutselen. 
 
Tradities 
De stamgroepen worden als heel positief ervaren. De tradities zoals Kerst, Sinterklaas, de 
Startviering, Comeniusweek en Sluitingsviering worden als heel positief ervaren. De enige tip was om 
de startdienst weer gewoon in de kerk te starten en niet vanuit de school. 



 
Leren 
Top 
Positief worden genoemd het werken met Bouwmaatjes, aandacht voor chromebooks, de type 
cursus, Engels door de hele school en een muziekdocent. 
Daarnaast is het positief dat het leren centraal staat, leerlingen worden geleerd om zelfstandig te 
werken, hiermee ook uitdaging krijgen en op verschillende niveaus werken. In de onderbouw is het 
fijn dat er wordt gewerkt met de methode Schatkist en dat er spelenderwijs wordt geleerd. 
Bewegend leren, dansen, sporten, toneel wordt ook als positief ervaren evenals het leren en maken 
van uitstapjes. 
 
Tip 
Graag meer aandacht voor qua vakken voor muziek en drama, mentale ontspanning, individueel 
talent, bewegend leren, creativiteit, andere religies, echt Engels door de hele school. Daarnaast 
wordt de suggestie gedaan om ouders in te schakelen voor het geven van beroepen lessen en blijven 
aanpassen/aanhaken bij ontwikkelingen in de maatschappij. Het is belangrijk om leerlingen te 
stimuleren in hun leren, niet alleen door extra werk maar ook bijvoorbeeld door andere uitdagingen 
zoals schaken. Er wordt ook een vraag gesteld of het afnemen van de CITO noodzakelijk is? 
 
Team 
Top  
Het team wordt als enthousiast ervaren met een laag verloop. Ten aanzien van de leerkrachten 
worden de woorden toegankelijkheid, hartelijkheid en duidelijkheid genoemd. De 
zichtbaarheid/openheid van de nieuwe directeur wordt als positief ervaren. 

 
Tip 
Het vertrek van sommige leerkrachten was abrupt. (Dit is meer een constatering dan een tip). 
Kennisdeling tussen leerkrachten (bijvoorbeeld ten aanzien van systemen of muziek) zou goed zijn. 

 
Pedagogisch klimaat 
Top 
The Leader in Me wordt veel  positief genoemd. De dingen die hiermee samenhangen ook, 
bijvoorbeeld het handen geven in de ochtend, begroeten bij de deur, aandacht voor hoe je met 
elkaar omgaat, emotiekaarten in de klas. Het zorgt voor een goede sfeer in de groep en het geeft 
ieder het gevoel dat je mag zijn wie je bent. Er is ruimte voor emoties. 

 
Tip 
Blijf veel aandacht houden voor het sociaal/emotionele component op school. Hierdoor leer je ook 
als leerkracht je leerlingen goed kennen. Misschien is het een idee om de emotiekaarten in alle 
groepen te gebruiken. 
 
Communicatie 
Top 
De communicatie naar nieuwe ouders wordt als positief ervaren, ze worden tijdig betrokken. De 
leerkrachten zijn goed bereikbaar (evenals de school) en geven een goede terugkoppeling over hun 
kind. De website, nieuwsbrief en updates via de mail zijn prettig. 

 
Tip 
De tips over communicatie zijn divers. Ouders zouden minder communicatiekanalen willen zien of 
meer eenduidigheid in het gebruik van de kanalen binnen de groepen. 
Sommige ouders hebben behoefte aan meer informatie over de keuzes die de school maakt, zouden 
een extra informatieavond willen voor de ouders die later starten in het schooljaar of vaker 



individuele berichten over hun kind buiten de gespreksavonden of willen de tijden. Een ouder heeft 
de wens om soepeler om te gaan met de AVG en het gebruik van foto’s. Is er een mogelijk tot het 
geven van feedback op deze avond? 
 
Overig 
Top 
Opa’s en oma’s in de klas wordt als positief gewaardeerd! Zo ook de activiteiten waarbij ouders 
meehelpen.  
 
Tip 
Graag een eenduidig beleid ten aanzien van trakteren/eten/drinken. Aandacht voor leerlingen die 
een allergie hebben. Inzicht op wat zich op het plein afspeelt voor leerkrachten en TSO 
 
 
Nawoord van de directeur: 
Dank voor alle reacties zoals bovenstaand samengevat. Het betreft natuurlijk vaak een persoonlijke 
tip of top, vandaar dat sommige onderwerpen bij meerdere categorieën terug komen. Sommige 
dingen zijn praktisch van aard en andere meer beleidsmatig.  
 
Een aantal tips/tops waren opvallend: er zijn vooral veel positieve opmerkingen geweest over TLIM en 
alle zaken die daaruit voortkomen. Communicatie viel op omdat het zowel bij de tops en bij de tips 
werd genoemd. Als tip kwam regelmatig de wens naar voren om meer aandacht voor creatieve 
vakken en  bewegen. 
 
We nemen de input mee voor dit jaar, en het  is ook een mooi document om te gebruiken als input 
voor het  meerjarenbeleidsplan wat binnenkort wordt opgesteld voor de jaren 2019-2022. 
Een van de vragen was of er een mogelijkheid is om feedback te geven op deze avond. Het antwoord 
daarop is: “Ja, graag!”. U bent van harte welkom om mij te mailen of even langs te lopen om iets 
hierover te melden. 
 
Persoonlijk is mijn top dat het zeer druk bezochte avonden zijn met veel betrokken ouders. Mijn tip is 
om na te denken over de vorm omdat ik veel ouders op meerdere avonden heb gezien en de stellingen 
van de discussies op al deze avonden dezelfde zijn. 
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