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Ouderpanel 

 

Op onze school hebben we een ouderpanel.   

We vinden het belangrijk om van ouders /verzorgers informatie te krijgen over wat er ‘in het veld leeft’ betreffende 

allerlei zaken die voor school van belang zijn. Om de ouderbetrokkenheid daarbij te bevorderen is het ouderpanel 

opgericht. Dit panel komt een aantal keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen. In deze vergaderingen is 

plaats voor een open gesprek tussen ouders en school om met elkaar te ‘klankborden’. Het is geen raad die 

allerlei beslissingen gaat nemen, maar is vooral om van gedachten te wisselen, ideeën te opperen en mee te 

denken.  

 

Wat kan er zoal besproken worden? 

-Onderwijsontwikkelingen  

-Ouderhulp op school 

-Communicatie 

-Kwaliteit van het onderwijs 

  

Het ouderpanel bestaat naast de Ouderraad en Medezeggenschapsraad. Uiteraard zijn 

ouders/verzorgers uit deze geledingen ook welkom in het ouderpanel. 

 

Hoe vaak vergadert de klankbordgroep? 

De data, tijdstippen en frequentie worden in onderling overleg vastgesteld. Dit zou bijvoorbeeld een keer of 5 per 

jaar, ‘s avonds, kunnen worden georganiseerd; ook afhankelijk van de behoefte om zaken te bespreken in het 

panel. 

 

Meedoen? 

Indien u interesse heeft om dit schooljaar deel te nemen aan het ouderpanel vernemen wij dat graag van u. 

Uiteraard zijn de ouderpanelleden die vorig schooljaar hebben deelgenomen ook dit jaar weer van harte welkom.  

Dit kunt u aangeven bij Judith (j.polak@obase.nl) of Jeroen (j.nouwens@obase.nl). 

 

Bij voorbaat dank. 

 

 

Even voorstellen 

 

 

Mijn naam is Audrey de Bruine en ik ben 17 jaar oud. 

 

Mijn opleiding heet kind professional, dit is een niveau vier opleiding. Dit is een combinatie van onderwijsassistent 

en pedagogisch medewerker. Ik loop elke maandag, dinsdag en woensdag ochtend stage in de middenbouw unit 

en in de middagen loop ik stage bij Kibeo. Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik geïnteresseerd ben in de 

manier van denken en doen van kinderen. Ook vind ik het leuk om kinderen dingen bij te brengen en leren. 
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Een paar dingen die ik leuk vind om te doen naast mijn opleiding: 

 

- Voetbal, dit doe ik drie keer per week. Ik vind dit belangrijk voor mijn sociale contacten en om fit en gezond 

te blijven. Ook is dit leuk om met mijn vrienden en vriendinnen te doen. 

- Leuke dingen met mijn vrienden, zoals met zijn allen naar een festival te gaan of een dagje weg. 

- Werken bij de Lidl. Ik doe met veel plezier mijn werk daar. Dit komt doordat ons team super hecht en 

gezellig is. 

-  Ook kook ik graag voor mijn moeder, want ik vind het leuk om met ingrediënten te experimenteren en alle 

smaken te proberen. 

 

Ik hoop op een leuk en leerzaam jaar in de middenbouw unit en bij Kibeo. 

 

Mijn naam is Abas   

 

Ik ben stagiair op de ‘t Kofschip. Ik zit zelf op de Pontes Pieter Zeeman, en daar doe ik mijn entree opleiding. 

Mijn hobby's zijn vooral sporten en soms lees ik ook wel eens een boek. Ik loop stage op verschillende dagen 

namelijk op woensdag, donderdag en vrijdag. Verder heb ik super veel zin in dit jaar! 

 
Mijn naam is May-Britt Berrevoets en ik ben 18 jaar oud.  
 

 
 
Ik volg de opleiding kind professional, dit is een combinatie van de opleidingen onderwijsassistent en 
pedagogisch medewerker. Ik loop op maandag en woensdagochtend stage in de onderbouw unit en op dinsdag 
en woensdagmiddag bij de Wiedewei bij de dreumes/peuter groep. Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat ik 
het super leuk vind om samen met kinderen te werken, kinderen iets te leren en om de kinderen te zien groeien in 
de loop van het jaar.  
Naast mijn opleiding vind ik nog meer dingen leuk om te doen. Ik voetbal 3 keer per week bij MZC’11 in Vrouwen 
1. Samen met mijn vrienden leuke dingen doen vind ik ook erg leuk. Ik werk bij tapasbar ’t Schuitje, dit vind ik ook 
hartstikke leuk om te doen. Tenslotte hou ik ook heel erg veel van reizen en op vakantie gaan, omdat je dan 
lekker kan genieten van het mooie weer en verschillende culturen leert kennen.  
Ik hoop dit jaar een heleboel te leren en een hele gezellige tijd te hebben hier met jullie en ik heb er zelf heel erg 
veel zin in! 
 

Nieuws vanuit de MR 
 
Vorige week heeft de MR vergaderd. De MR is uitgebreid met Simone van Veldhuyzen en Lobke van de Weel. 
Ook vanuit de leerkrachten zijn er nieuwe leden, zo nemen Petra van Doorn en Aimee Kramer ook zitting in de 
MR. Fijn dat zij zich actief willen inzetten en mee willen denken. De volgende onderwerpen zijn aan bod 
gekomen: 

- Het verslag van het bestuursbezoek van 't Kofschip is besproken. Hier kwamen geen verrassende zaken 
uit naar voren. De MR adviseert om de feedback in een verbeterplan te zetten. 

- De MR heeft de vraag ontvangen hoe zij aankijken tegen het initiatief van een ouder om een zebrapad 
aan te laten leggen voor de school. De MR vindt dit een goed plan. Wat de mogelijkheden zijn wordt 
verder onderzocht. 

- Er is gesproken over het project “De gezonde school” en het vignet gezonde voeding. De MR heeft een 
positief advies gegeven en is benieuwd hoe men hier vorm aan gaat geven. Dit zal de volgende keer 
weer besproken worden. Wilt u hier alvast meer over weten? Informatie kunt u vinden op de website 
www.gezondeschool.nl  
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Bijlagen:  
 

- Poster burendag.  

 

 
Op de agenda        
 

September 
 
4  Start schoolthema ‘verkeer’    
26  Schoolfotograaf 
 

Oktober 
 
7  Fietsenkeuring VVN 
 


