
Terugkoppeling van de inbreng van de inspraakavond MR op 14 november j.l. 
 
8-12-2022 
Aanwezig: Gerrit de Koster, Johan Zonneveld, Liesbeth Eerland (notulen) 
 
 
Start 
De notulen van de inspraakavond zijn door Gerrit de Koster besproken in het coördinatoren overleg, 
met daarin een afvaardiging van de leerkrachten. 
 
 
 
Schoolplein 
 

Er is zorg over de veiligheid van de schoolpleinen, om diverse redenen (boomwortels die 
tegels naar boven wippen, brandnetels, braamstruiken) 
Het plein oogt onverzorgd omdat het maar beperkt wordt onderhouden.  
‘Het plein leent zich er niet voor om je uit te leven’.  
Er zijn vragen over of het een bewuste keuze is i.h.k.v. natuur onderwijs dat het onkruid welig 
tiert. Hoe dat verhoudt zich dat tot de veiligheid van de kinderen en de uitstraling van het 
schoolplein naar potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders. 

 
Reactie school: 
De boom op het kleuterplein zal verwijderd gaan worden. Dit zal ervoor zorgen dat de tegels niet meer 
naar boven komen door de wortels van de boom.  
Het is een bewuste keuze geweest om het onkruid op specifieke plekken zijn gang te laten gaan op de 
schoolpleinen, maar de keuze is nu gemaakt om op termijn de brandnetels etc te verwijderen. 
De school is op dit moment bezig om speeltoestellen aan te schaffen voor het kleuterplein. 
 
 
Zorgen over de huidige gang van zaken in de groepen 5 en 7. 

 
In beide groepen zijn  zorgen over de groepsdynamiek waaronder pestgedrag.  
In beide groepen wordt ‘Klassenkracht’ ingezet. Er zijn vragen over of de directie wel 
voldoende betrokken is in dit proces door de leerkrachten. Er zijn vragen over de overdracht 
van de ene leerkracht naar de leerkracht van het volgende leerjaar als er zorgen zijn op vlak 
van de groepsdynamiek.  
Er wordt ook gevraagd of Klassenkracht zonder toestemming van ouders mag worden 
ingezet. 
 

Reactie school: 
Kort na de inspraakavond heeft de school de ouders van de beide groepen uitgenodigd voor 
ouderavonden om hen te informeren over bovenstaande, waaronder de inzet van Klassenkracht.  
Zij willen hiermee de ouders  betrekken in dit proces. Daarnaast geven zij aan dat zij vanwege de AVG 
(privacy wetgeving) beperkt zijn in wat gedeeld kan worden met ouders.  
Klassenkracht inzetten is vergelijkbaar met de inzet van bijvoorbeeld een andere methode en dat 
hoeft niet met ouders overlegd te worden. Uiteraard worden ouders wel geïnformeerd. 
Pestgedrag is lang niet altijd zichtbaar voor leerkrachten. Het kan er dan wel zijn, maar ‘in de 
onderstroom’ blijven. Dan kan de leerkracht het ook niet overdragen en komt het pas tot uiting op een 
later moment. Leerkrachten proberen alert te zijn op signalen van pestgedrag. 
 
 
Differentiëren: 

In tegenstelling tot de informatie op de website van het Schateiland over de manier waarop 
wordt omgegaan met verschillen tussen leerlingen in de klas is de ervaring dat ‘ Pluswerk’ laat 
wordt aangeboden (ook als al bekend is van het voorgaande leerjaar) en dat de betreffende 
leerling juist buiten de groep (op de gang) dit werk gaat doen. Dat staat haaks op wat 
beschreven staat dat de leerling dat in de eigen klas krijgt aangeboden.  
 

  



Reactie school: 
Met pluswerk in de eigen klas is bedoeld dat de leerling met pluswerk in de eigen vertrouwde groep 
kan blijven mee draaien, maar het hoeft niet te betekenen dat de leerling letterlijk in dezelfde ruimte 
blijft. Over het algemeen krijgen leerlingen alle ruimte om te werken waar zij dat prettig vinden. De 
leerkracht laat de leerlingen hierin vrij (vooral in de bovenbouw). Mogelijk worden leerlingen met 
pluswerk wel naar de gang ‘gestuurd’ om daar geconcentreerder te kunnen werken en/of elkaar te 
helpen, zeker als er sprake is van een groep waarin veel reuring is. 
 
 
Portfolio 

 
Over het algemeen is voor ouders nog niet geheel duidelijk wat de bedoeling is van het 
portfolio en vinden zij dat de leerlingen een te grote verantwoordelijkheid krijgen die niet past 
bij hun leeftijd. Het is ook niet duidelijk waaraan kinderen zouden moeten voldoen waardoor 
het niet zoveel zegt welke doelen behaald zijn. 

 
Reactie school: 
De school is nog in de experimentele fase voor wat betreft het portfolio. 
Enerzijds is de ervaring dat het meer inzicht geeft in de afzonderlijke leerdoelen dan een ‘cijfer’ op het 
rapport. Anderzijds is ook zoeken naar wat de beste manier is om dit met ouders en kinderen te delen.  
De school probeert de komende tijd, in samenspraak met een aantal ouders, beter inzichtelijk te 
krijgen hoe dit wederzijds werkt. 
 
 
Oudergesprekken 
 

Het wordt gemist dat de oudergesprekken enkel nog overdag plaatsvinden. Ouders werken en 
hierdoor is het lastig te organiseren, vooral ook omdat de uitnodiging soms kort van te voren 
komt. Ouders zouden het prettig vinden als het ook weer in de avonduren kan plaats vinden.  

 
Reactie school: 
De  school herkent dit. De volgende keer zal er ook weer de mogelijkheid om voor de avonduren in te 
schrijven. 
 
 
Engels 

 
Er lijkt weinig Engels onderwijs meer aangeboden te worden. Vooral ouders die kinderen 
hebben die na het Schateiland naar de middelbare school zijn gegaan, merken op dat de 
kinderen een achterstand hebben. 

 
 
Reactie school: 
Dit wordt niet geheel herkend, maar wel wordt aangegeven dat bij activiteiten/festiviteiten in de school 
het vak Engels mogelijk als eerste sneuvelt. 
De school zal navraag doen bij de contactpersonen van de middelbare scholen in de buurt of zij het 
beeld dat ouders schetsen herkennen.  
 
 
Informatie nieuwe kleuters 

Nieuwe ouders krijgen maar zeer beperkt informatie over wat van hen verwacht wordt en in 
het algemeen het reilen en zeilen op school. De informatieavond is goed ontvangen. 
Informatie over  uitjes en verzoeken om te helpen bij activiteiten komen erg laat, soms pas 
enkele dagen ervoor. 

 
Reactie school: 
Er is sinds drie jaar een boekje met uiteenlopende informatie voor ouders van nieuwe kleuters. Daarin 
staat zeker de informatie die wordt gemist door ouders. 
 

 



EHBO lessen in groep 8 
Kunnen er weer EHBO lessen in groep 8 gegeven worden? 
 

Reactie school: 
Lang geleden werd dit door de EHBO-vereniging verzorgd. Deze is recent opgeheven.  
 

Lunchen  

Vanaf groep 3 is er een kwartier om te lunchen (bij de kleuters een half uur). 
Dat is voor een deel van de kinderen te kort en bij diverse groepen (ook de kleuters) zou ook 
tv gekeken worden tijdens het lunchen. Hierdoor eet een deel van de kinderen maar beperkt. 

 
Reactie school:  
Over het algemeen wordt er 5 minuten in stilte gegeten. Daarna gaat de televisie aan met een 
educatief programma.  
De school probeert hiermee ook de leerlingen tegemoet te komen die snel eten.  
Er wordt geadviseerd aan ouders om de leerkracht te informeren als een kind weinig eet op school 
zodat de leerkracht daar oog voor kan hebben.  
De school zal het nog eens onder de aandacht brengen bij de leerkrachten. 
 
 
Spelling 
In berichten op ‘Social Schools’  worden met enige regelmaat spelfouten gezien. Daar wordt verbazing 
over uitgesproken.  
 
Reactie school: 
De school probeert er alert op te blijven. 
 
 
Traktatiebeleid 
Er wordt geïnformeerd naar het traktatiebeleid. Dat zou er bij de kleuters niet zijn volgens de 
leerkracht (volgens aanwezigen wel) en er wordt opgemerkt dat er steeds meer snoep getrakteerd 
wordt en ook speelgoed.  
 
Reactie school: 
Het beleid van de school is dat trakteren op snoep ontmoedigd wordt. Het staat ouders vrij om hierin 
een eigen keuze te maken. We verwachten dat de traktaties binnen proporties blijven. Het is niet 
wenselijk dat een kind meerdere traktaties uitdeelt.  
 

 
Schoolreis 
Er wordt de wens uitgesproken of er weer een schoolreis georganiseerd kan worden. 
 
Reactie school: 
Er worden op dit moment schoolreizen voorbereid.  
 
 
 
 
Nagekomen inbreng voor de inspraakvond: 
 
Er is grote tevredenheid over de manier waarop de school groepen met elkaar in contact brengt en zo 
jong van oud laat leren en andersom. Er worden leuke contacten opgedaan tussen niet-leeftijdgenoten 
waar ook buiten school nog voordeel uit gehaald wordt. Ook de uitwisseling met de Schatkamer wordt 
als waardevol beschouwd. 
 
Reactie school: 
Fijn om terug te krijgen dat deze visiekeuze van de school door ouders gewaardeerd wordt. 
 
. 



 
 
 


