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Aanwezig
1 / 2a Mari Charlot van Leeuwen
1 / 2c 3
Annet  Leusink
4
Saskia Koopman
5/6a Marije Scholten (ook penningmeester schoolraad), Monique Starke
5/6b Dorien Peters, Iris Meijer
7/8
Ilja v/d Berg
Voorzitter en notulist: Annelies de Bruijne,  Locatieleidster: Saskia Houwing
Afwezig
1 / 2a Jantina Opgelder, Jeanet Peek
1 / 2b Suzanne Broekhuizen, Ellen Bolwerk
3
Paula Siebel
4
Mariska Roggeveen, Renske van Rijssel
5/6b Gea v/d Haar
7/8
Korinde Groen, Grietje Rigot, Nicolette Kalter
Opening  en mededelingen
Er zijn veel afzeggingen voor het daltonoverleg. Het kan uiteraard gebeuren dat iemand niet op een
overleg kan zijn, toch is het van belang om te beseffen dat de twee daltonvergaderingen per jaar bij
de rol van daltonouder horen. We gaan uit van een hogere opkomst tijdens de eerste vergadering
van het nieuwe schooljaar. De data voor volgend schooljaar komen op de jaarkalender.
Financiën
De werkgroepen hebben hun activiteiten voor de kinderen over het algemeen binnen het budget
kunnen realiseren. We blijven ouders op een positieve manier aansporen om de vrijwillige
ouderbijdrage te betalen zodat we leuke en leerzame activiteiten kunnen aanbieden naast het
reguliere schoolprogramma.  De wens van de ouders is om nog duidelijker te communiceren welke
bijdragen verplicht zijn en welke niet en wat er precies voor de vrijwillige kinderbijdrage gedaan
wordt.
Notulen daltonoverleg oktober 2016
Er zijn geen notulen van het vorige daltonoverleg. De punten die destijds zijn besproken:
- Daltonouders maken aan het begin van het jaar een overzicht van hulpouders naar
aanleiding van ingeleverde hulpcheques. Dit overzicht wordt gedeeld met alle ouders. Deze
werkwijze heeft goed gefunctioneerd.
- Tijdens de groepenshows kunnen daltonouders van andere groepen gevraagd worden om te
helpen bij het klaarzetten en inschenken van de koffie en thee. De ouders van de groep die
optreedt kunnen op die manier het einde van de show zien. Daltonouders beslissen zelf of ze
dit graag willen.

-

Tijdens het vorige overleg is geopperd om ouders van nieuwe leerlingen een aparte
welkomsmail te sturen met informatie over algemene zaken en een link naar de website. Het
team vindt dat ouders al voldoende informatie krijgen bij de aanmelding.

Evaluatie schooljaar
- De opzet van Kom in de Klas is in het schooljaar 2016-2017 gewijzigd. Onder de naam
Engelenberg College Tour hebben ouders workshops kunnen bijwonen en op een speelse
manier kennis kunnen maken met de lesinhoud en -opzet van de kinderen. De opzet is goed
bevallen. Volgend schooljaar zal er opnieuw een College Tour zijn, mogelijk gecombineerd
met algemene schriftelijke informatie over het lesaanbod.
- De Koningsspelen zijn gevierd met een eenvoudig maar feestelijk programma. Ook in het
schooljaar 2017-2018 biedt de Engelenbergschool activiteiten aan tijdens de Koningsspelen.
- Ouders zijn dit schooljaar gevraagd om kinderen zo zelfstandig mogelijk de klas in te laten
gaan en het afscheid van de kinderen in de gangen kort te houden. Er is goed gereageerd op
dit beleid en het is rustiger geworden bij de start van de schooldag. Dit is van belang voor de
kinderen en de leerkrachten.
- Er is één verplichte fruitdag ingevoerd (vrijdag). Dit beleid wordt voortgezet.
Inloopochtenden: Er zijn dit schooljaar drie inloopochtenden gehouden. De opkomst was meestal
goed. Er worden veel onderwerpen besproken en waar mogelijk worden suggesties van ouders snel
overgenomen door het team. Volgend schooljaar worden opnieuw drie inloopochtenden gepland. Ze
komen op de jaarkalender.
De schoolraad vraagt de daltonouders om de inloopochtenden actief te bezoeken en goed onder de
aandacht te brengen van de ouders van de groepen. Ook als iemand zelf geen onderwerpen
aandraagt, worden aanwezigheid en inspraak zeer gewaardeerd.
Wat er tijdens de inloopochtenden is besproken, is terug te vinden in de nieuwsbrieven van dit
schooljaar.
Leesonderwijs
Het leesonderwijs krijgt in het nieuwe schooljaar een andere vorm. Leerlingen uit de hogere klassen
kunnen worden opgeleid tot tutoren en krijgen een rol in het leesonderwijs in de onderbouw. Er zijn
nog steeds leesouders nodig, maar zij krijgen meer de rol van toezichthouders. Er wordt gelezen op
maandag, dinsdag en donderdag.
Daltonouders 2017-2018
De leerkrachten vragen aan het begin van het jaar wie daltonouder wil zijn.
Rondvraag
Er wordt gevraagd of er op de website een lijst kan komen van alle daltonouders.
Afsluiting
Alle daltonouders, hartelijk bedankt voor jullie inzet dit jaar!
Namens de schoolraad: Annelies de Bruijne

