
Uitwerking gesprek met directie op 12 maart n.a.v vragen inspraakavond 

Antwoorden zijn cursief gedrukt. 

 

Communicatie 

Er zijn veel vormen van communicatie, zoals de schoolapp, groepsapp per klas 

(Whatsapp), e-mail en de Flessenpost. Is dit te bundelen i.v.m. overzichtelijkheid 

voor ouders? 

Een nieuwe website en app zijn in aantocht die aanzienlijk gebruiksvriendelijker 

zullen zijn voor zowel ouders als leerkrachten. 

Uitgangspunt van school is dat e-mail het hoofdkanaal is w.b. informatievoorziening. 

Via de app kunnen leerkrachten en ouders communiceren. (groep en individueel) 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van een juist e-mailadres. 

 

Wanneer wordt grensoverschrijdend gedrag met ouders gecommuniceerd? Conflicten 

worden op school opgelost, maar ouders willen bij grensoverschrijdend gedrag ook 

op de hoogte worden gesteld. Wat zijn hierover de afspraken? 

Dit wordt altijd gemeld aan ouders, telefonisch of middels een persoonlijk gesprek. 

De nodige sancties worden uitgevoerd, al dan niet altijd zichtbaar voor anderen. Als 

de school weet wat er gebeurt/is gebeurd, dan wordt daar op gereageerd door 

leerkracht en/of directie. 

 

Mediawijsheid: 

Is er een leerlijn voor mediawijsheid? 

De school volgt hiervoor geen programma/methode. 

 

Welke afspraken zijn er over vrij gebruik van internet tijdens de lessen?/Hoeveel 

zicht is er op het gebruik van chromebooks en tablets tijdens de les? 

Er zijn geen filters, leerkracht kan wel de leerlingen volgen. Bij signalen van niet 

passend gebruik, wordt de leerling aangesproken en/of worden passende maatregelen 

getroffen en/of ouders ingelicht. 

 

Welke afspraken zijn er over (het gebruik van) mobiele telefoons van leerlingen? 

In groep 6, 7 en 8 worden deze gedurende de dag bewaard in een speciale telefoonzak 

in het lokaal. Het is niet de bedoeling dat leerlingen de telefoon in de eigen tas 

bewaren. 

 

Wat is de rol van de leerkracht /  de school bij een conflict op social media? 



In principe gebeurt dit buiten school en ligt de eerste verantwoordelijkheid bij 

ouders. Uiteraard is school bereid waar dat kan/zinvol is, mee te denken/werken. 

 

Als MR zouden we graag een bijdrage leveren aan de mediawijsheid op het 

Schateiland. We willen graag een informatie-avond (i.c.m. jaarvergadering?) voor 

ouders organiseren over het gebruik van sociale media. Wellicht vloeit hieruit ook een 

workshop o.i.d. voor de leerlingen uit. 

 

Rekenonderwijs: 

Hoe bevalt de nieuwe rekenmethode? Hoe zijn de cito scores na het starten met deze 

nieuwe methode? 

De overgang van de oude naar de nieuwe methode vraagt om kritische input van de 

leerkracht. Al doende worden knelpunten zichtbaar. Deze worden besproken en 

aangepakt. Het grotendeels online werken is bijvoorbeeld teruggedraaid naar meer 

schriftelijk werken. 

Dit proces van tot steeds betere afstemming komen tussen methode en 

onderwijspraktijk hoort bij het invoeren van een nieuwe methode en is een 

terugkerend punt op teamvergaderingen. 

 

Is er aandacht voor het automatiseren van bijvoorbeeld de tafels? Een groep 

leerlingen uit de bovenbouw beheersen deze onvoldoende. 

Dit is een hiaat als gevolg van de overgang naar de nieuwe methode. Het proces van 

automatiseren is vervroegd, waarbij de beheersingseisen schoolbreed zijn verhoogd. 

Hier wordt op ingespeeld door leerlingen indien nodig extra leertijd op school te 

bieden. 

 

Er wordt ‘veel’ tijd besteed aan expressievakken (waaronder crea-plein), gaat dit niet 

ten koste van de basisvakken zoals rekenen en taal? 

De basisvakken komen voldoende aan bod. Als toetsscores uitwijzen dat extra leertijd 

nodig is voor rekenen of taal, dan zal dat vrijgemaakt worden.   

 

 
 


