Notulen daltonoverleg 7 oktober 2015
Aanwezig
1 / 2a Jantina Opgelder, Colette Raciti
1 / 2b Leonie Hendriksen, Laura Schakenraad
1 / 2c Laura van Deventer
4 / 5a Jaël Wessel,Yvonne Riezebos,
4 / 5b Iris Meijer, Titia vd Haar
6/7
Marije Scholten (ook penningmeester schoolraad),Grietje Rigot,
8
Cynthia Huisman, Michael Rigot, Alisa Vahl
Locatieleidster Saskia Houwing, voorzitter schoolraad/notulist Annelies de Bruijne
Afwezig met afmelding:
1 /2 a Evelien Jalving
1 / 2c Ellen van Boven, Elvira Kiel
1 / 2b Susanne Broekhuizen
3 Mariska Roggeveen, Monique Starke

Opening en mededelingen
De opkomst is hoog en dat is erg prettig.
Alle daltonouders stellen zich voor, de gegevens worden gecheckt en er zijn voorafgaand aan het
overleg geen vragen.
Financiën, declaratieformulier en declaraties
De betaling van het schoolgeld gaat dit jaar goed, er zijn meer ouders dan vorig jaar rond deze tijd die
het schoolgeld al hebben betaald.
Declaraties kunnen worden ingediend met behulp van een declaratieformulier. Dit formulier moet in
het bakje van de schoolraad worden gelegd op kantoor bij Saskia. Uitgaven voor de groep gaan altijd
in overleg met de leerkracht. Voor vragen over declaraties kunnen daltonouders terecht bij Marije.
Inloopochtenden
De inloopochtenden zijn vorig jaar matig bezocht, maar de opbrengst was hoog. Besloten is daarom
om de inloopochtenden ook dit schooljaar te organiseren. Doel: een laagdrempelige manier om
ideeën, vragen en opmerken van ouders te verzamelen. Er is altijd iemand van de schoolraad of de
MR aanwezig en de onderwerpen worden na afloop besproken met Saskia. De data voor komend
schooljaar zijn:
- Vrijdag 6 november
vanaf 8.30 uur in de Engelenbak
- Woensdag 10 februari
vanaf 8.30 uur in de Engelenbak
- Donderdag 19 mei
vanaf 8.30 uur in de Engelenbak
Aanwezigheid van Daltonouders wordt zeer gewaardeerd. Ook is het prettig als de Daltonouders
voorafgaand aan een inloopochtend de ouders van hun eigen groep wijzen op de mogelijkheden om
hun ideeën, vragen en /of opmerkingen tijdens zo’n ochtend te bespreken. Probeer de ochtenden te
promoten. De data worden gecommuniceerd via het maandnieuws en alle Daltonouders krijgen
minimaal een week van te voren een reminder via de mail.
Voorbeelden onderwerpen van vorig jaar: de taken van de ib-er verduidelijken naar ouders, ideeën
voor natuuronderwijs, meer privacy in kantoor van Saskia zodat ouders rustig een gesprek kunnen
voeren, de wens om jaarlijks een thema-avond te houden.

Er wordt voorgesteld om de inloopochtend extra in te vullen aan de hand van een vooraf
gecommuniceerd thema. Een inloopochtend start dan met de gebruikelijke ronde voor vragen, ideeën
en opmerkingen (in- en uitlopen wanneer je wilt) en daarna zal er met elkaar gesproken worden over
een specifiek onderwerp. Een voorbeeld kan zijn: hoe ga je als ouders om met huiswerk van school.
Doel is als ouders elkaar te versterken in taken die op het snijvlak liggen van opvoeding en school. Er
is enthousiasme over het idee. Wel moet zorgvuldig gekeken worden naar onderwerpen die geschikt
zijn als thema. Daltonouders kunnen onderwerpen aandragen bij de schoolraad.
Bestemming geld schoolraad
Er is dit jaar 2000 euro extra vanuit de schoolraad beschikbaar. Dit geld moet ten goede komen aan
de kinderen. Vanuit de daltonouders zijn er diverse ideeën. Deze ideeën worden geïnventariseerd en
uiteindelijk wordt besluit genomen worden door schoolraad-MR-team.
De ideeën:
- Verbetering van licht en geluid in de Engelenbak (onder andere voor de groepenshows)
- Een wasmachine waarbij kinderen in het kader van het handvaardigheidscircuit helpen
wassen/opvouwen, etc.
- Het opzetten van een moestuin (onderhoud vanuit handvaardigheidscircuit)
- Voetbaldoelen op het plein of een pannakooi
- Het aanschaffen van een solide kerst- en sinterklaasdecor (kan gereserveerd worden vanuit
de werkgroep)
- Het aanschaffen van meer instrumenten
- Een loungehoek in de Engelenbak
Rondvraag/mededelingen
- Zijn de data van de schoolreizen bekend?
o Nog niet, de data worden later in het jaar gecommuniceerd.
- Welke afspraken zijn er gemaakt over de communicatie tussen leerkracht en ouders, er is
verschil tussen groepen.
o Iedere leerkracht informeert ouders, maar mag dat wel op zijn of haar eigen manier
doen. Mochten er vragen zijn over die communicatie, dan kunnen de daltonouders dit
in eerste instantie met de leerkracht zelf bespreken. In het team wordt gekeken naar
de mogelijkheid om een gezamenlijke informatiemail te sturen naar ouders van
dubbele groepen (groepen 1 en 4) zodat alle ouders over dezelfde informatie
beschikken.
- Mededeling: je kunt daltonouders van andere groepen om advies vragen, dat is bijvoorbeeld
gebeurd bij de “dag van de leraar”.
- In de bovenbouw blijken sommige kinderen een bepaald spel te spelen dat te maken heeft
met het oproepen van geesten. Daar is zorg over vanuit ouders. Saskia onderneemt meteen
actie: dergelijke spellen zijn niet toegestaan op school.
Afsluiting
- Vorig jaar was er in het daltonoverleg een vraag over het kopen van cadeaus voor
verjaardagen van leerkrachten. Vanuit het team is toen gesteld: leerkrachten vinden het fijn
om hun verjaardag samen met kinderen te vieren. Cadeaus zijn niet nodig. Als ouders en
kinderen wel iets willen geven, dan wordt het vooral gewaardeerd als kinderen zelf iets
hebben gedaan/gemaakt.
- Er is heel veel animo voor werkgroepen dit jaar. Heel fijn.
Dank voor de aanwezigheid en de enthousiaste inbreng. Het volgende daltonoverleg staat gepland
aan het einde van het schooljaar. Alle daltonouders ontvangen daarvoor een uitnodiging via de mail.
Notulist: Annelies de Bruijne, voorzitter Schoolraad

