
Status van de afspraken gemaakt tijdens ouderpanels 
 
Het ouderpanel van mei 2020 ging vanwege het Corana-virus niet door 
 
Afspraken ouderpanel november 2019 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Verduurzaming op de Egbertusschool  Wordt opgepakt  
Beleid ‘Afscheidsmusical en schoolkamp’    
herzien? 

Beleid is herzien. Vanaf 2020 zijn      
schoolkamp en eindmusical gekoppeld    
aan groep 8 

☑ 

Aanvragen professionele overblijfkrachten   
voor twee extra dagen 

Is in gang gezet. Eén dag gerealiseerd.  ☑ 
 
Afspraken ouderpanel mei 2019 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Professionele overblijf met vaste    
vrijwilligers? 

(on)Mogelijkheden zijn onderzocht. Er    
lijkt voldoende draagvlak voor het     
door ouders bekostigen van een extra      
pedagogisch medewerker op 2 dagen. 

 

Aan het begin van het schooljaar een       
activiteitenoverzicht versturen a.d.h.   
waarvan ouders zich kunnen opgeven voor      
helpende handjes. 

Gaan we doen.  

Een dopper met logo voor alle kinderen? Leuk idee, maar kost een paar centen!       
Sponsors gezocht! 

 
 
Afspraken ouderpanel november 2018 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Kan er een ‘klusklas voor kinderen’ komen? (on)Mogelijkheden worden onderzocht  
Ouders bij de creadagen inschakelen?  Uitnodiging is in de nieuwsbrief     

geplaatst en heeft (al) geleid tot de       
inzet van een drietal ouders 

☑ 

Snoepbeleid op de Egbertusschool Gerealiseerd ☑ 
Verduurzaming op de Egbertusschool  Wordt opgepakt  
Overblijf met inzet van vrijwilligers-     
organisatie? 

Heeft geleid tot één vrijwilliger die      
helaas is verhuisd. We blijven het      
proberen... 

 

Kwartiertje langer buitenspelen Wordt niet opgepakt ☑ 
Uitnodiging oudergesprekken eerder   
versturen 

Gaan we doen ☑ 
Berichtgeving compacter: één bericht/mail  We gaan ons best doen... ☑ 
Nieuwsbrief direct leesbaar op Iphone  Gerealiseerd ☑ 
 
 



Afspraken ouderpanel mei 2019 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Professionele overblijf met vaste    
vrijwilligers? 

We gaan (opnieuw) onderzoek doen naar      
de vraag of ouders willen bijdragen in de        
kosten. 

 

Aan het begin van het schooljaar een       
activiteitenoverzicht versturen a.d.h.   
waarvan ouders zich kunnen opgeven voor      
helpende handjes. 

Gaan we doen.  

Een dopper met logo voor alle kinderen? Leuk idee, maar kost een paar centen!       
Sponsors gezocht! 

 
 
 
Afspraken ouderpanel november 2018 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Kan er een ‘klusklas voor kinderen’ komen? (on)Mogelijkheden worden onderzocht  
Ouders bij de creadagen inschakelen?  Uitnodiging is in de nieuwsbrief     

geplaatst en heeft (al) geleid tot de       
inzet van een drietal ouders 

☑ 

Snoepbeleid op de Egbertusschool De concept beleidsnota ‘Snoepbeleid op     
de Egbertusschool’ ligt ter bespreking bij      
de MR 

 

Verduurzaming op de Egbertusschool  Is opgepakt. De Egbertusschool wordt     
één van de drie pilotscholen 

 
Overblijf met inzet van vrijwilligers-     
organisatie? 

Heeft geleid tot één vrijwilliger die      
helaas is verhuisd. We blijven het      
proberen... 

 

Kwartiertje langer buitenspelen Wordt niet opgepakt ☑ 
Uitnodiging oudergesprekken eerder   
versturen 

Gaan we doen ☑ 
Berichtgeving compacter: één bericht/mail  We gaan ons best doen... ☑ 
Nieuwsbrief direct leesbaar op Iphone  Gerealiseerd ☑ 
 
Afspraken ouderpanel april  2018 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Geen N.v.t.  ☑ 
 
Afspraken ouderpanel november 2017 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Kunnen er ‘buddy’s’ worden ingezet om      
nieuwe ouders wegwijs te maken? 

Gerealiseerd ☑ 
Uitnodiging aan ouders ouderpanel herzien     
m.b.t. mogelijkheid agendapunt toe te     
voegen. 

Gedaan  ☑ 



Invoeren ‘kleine mededelingen map’ bij     
halen en brengen voor iedere groep? 

Doen we t/m groep 3  
Beleid ‘filmpjes internet in de school’ Gedaan: beleidsstuk digibord-beleid ☑ 
Snoepbeleid op de Egbertusschool De concept beleidsnota ‘Snoepbeleid op     

de Egbertusschool’ ligt ter bespreking bij      
de MR 

 

Komt er nog een infoavond voor de ouders        
van de groepen 1/2  en  3? 

Gedaan  ☑ 
Foto’s/filmpjes in de groepsapp: hoe zit dit       
met de privacy? 

School maakt nu gebruik van     
‘Klasbord’, een beveiligde omgeving    
voor ouders/verzorgers van. Daarmee    
is de privacy beter gewaarborgd 

☑ 

Iedere groep een bibliotheekabonnement? Het blijft bij twee abonnementen. Dit      
blijkt in de praktijk voldoende 

☑ 
Professionele overblijf met vaste    
vrijwilligers? 

(on)Mogelijkheden worden onderzocht   
als blijkt dat we overblijf met eigen       
ouders niet meer rond krijgen. 

 

 
 
Afspraken ouderpanel november 2017 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Kunnen er ‘buddy’s’ worden ingezet om      
nieuwe ouders wegwijs te maken? 

Gerealiseerd! ☑ 

Uitnodiging aan ouders ouderpanel herzien     
m.b.t. de mogelijkheid agendapunten toe te      
voegen. 

Gerealiseerd! ☑ 

Invoeren ‘kleine mededelingen map’ bij     
halen en brengen voor iedere groep? 

Is gerealiseerd voor de groepen 1 t/m 3 ☑ 

Beleid ‘filmpjes internet in de school’ Gerealiseerd! ☑ 
Snoepbeleid op de Egbertusschool De concept beleidsnota ‘Snoepbeleid op     

de Egbertusschool’ ligt ter bespreking bij      
de MR 

 

Komt er nog een infoavond voor de ouders        
van de groepen 1/2  en  3? 

De infoavond voor de groepen 1/2, 3 en        
8 zijn inmiddels georganiseerd.  
 

☑ 

Foto’s/filmpjes in de groepsapp: hoe zit dit       
met de privacy? 

Is meegenomen met het privacybeleid     
van de stichting ‘Trinamiek’ 

☑ 

Iedere groep een bibliotheekabonnement? Er zijn op schoolniveau 2     
groepsabonnementen. In de praktijk is     
dit voldoende. 

☑ 

Professionele overblijf met vaste    
vrijwilligers? 

Is vooral een centenkwestie.    
Professionele overblijfkrachten kosten   
geld. Het overblijfschema is met inzet      
van ouders, leerkrachten én een     
medewerker van de SKV op de vrijdag       
na rond. Meer zit er financieel gezien       
niet in. 

☑ 



 
 
Afspraken ouderpanel mei 2017 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Beleid m.b.t. snoepen/gezond eten en     
drinken herzien 

De concept beleidsnota ‘Snoepbeleid op     
de Egbertusschool’ ligt ter bespreking bij      
de MR 

 

Bespreken voorlopig schooladvies tijdens    
gesprek 

Gerealiseerd! ☑ 

Heroriëntatie op de (cyclus) rondom de      
afstemmingsgesprekken 

De afstemmingsgesprekken worden nu 
ná de herfstvakantie ingepland. 

☑ 

 
 
Afspraken ouderpanel november 2016 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Meegegeven fruit komt soms onaangeroerd 
weer terug naar huis. Wat is hier aan te 
doen?  

Uw kind daarop aanspreken. ☑ 

Toetsafnames zoveel als mogelijk aan het 
begin van de dag  

Toetsafnames vinden zoveel als 
mogelijk aan het begin van de dag 
plaats. Bij de afname van tussen- en 
eindtoetsen vinden er meerdere toetsen 
op één dag plaats. 

☑ 

Heroriëntatie op het thema ‘beoordelen’  Is meegenomen in het 
Missie/visietraject.  
We willen stapsgewijze naar een andere 
manier van beoordelen en gaan 
schooljaar 2019 - 2020 aan de slag met 
‘Mijn Portfolio’ 

☑ 

Niet fietsen op het speelplein  Meester Ben ziet hier scherper op toe. ☑ 
Heroriëntatie op de (cyclus) rondom de 
afstemmingsgesprekken  

De afstemmingsgesprekken worden nu 
ná de herfstvakantie ingepland. 

☑ 

Communicatie waar mogelijk ruim op tijd We doen ons best. ☑ 
Kan BSO-ruimte (organisatorisch) 
praktischer worden ingericht  

BSO-ruimte is anders ingericht met 
meer werkplekken voor de kinderen. 
Ruimte is nog niet naar onze zin.  

☑ 

Intern begeleider waar mogelijk eerder 
inschakelen  

Doen we. ☑ 

Ouders informeren over wat de intern 
begeleider doet en hoe daarmee in contact is 
te komen 

Informatieve brief is met de 
Nieuwsbrief van 22-11-2016 
meegegaan.  

☑ 



Afspraken gemaakt gedurende het 
begeleidingstraject van een kind (kort) 
terugkoppelen naar ouders 

Doen we. ☑ 

Onderzoeken mogelijkheden om ouders als 
begeleider bij lopen/fietsen van en naar 
school in te schakelen  

Wordt naar behoefte gebruik van 
gemaakt.  

☑ 

 
Afspraken ouderpanel juni 2016 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Verzoek om de berichten kort en bondig te        
houden. Geef aan wat direct gelezen moet       
worden. 

Gaan we ons best voor doen. 
 

☑ 

Verzoek om meer thema-avonden    
/workshops voor ouders te organiseren. 

Gaan we ons best voor doen.  
We hebben inmiddels een avond     
georganiseerd m.m.v. de GGD 

☑ 

 
 
Afspraken ouderpanel november 2015 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Kunnen de afstemmingsgesprekken later    
gepland worden, bijvoorbeeld na de     
herfstvakantie 

Gerealiseerd! ☑ 

Is privacy van kinderen in voldoende mate       
gewaarborgd?  

Dit wordt in samenwerking met ouder      
onderzocht en teruggekoppeld. 
Meester Ben heeft in 2016 een      
privacy-studiedag gevolgd. Hij maakt    
nu deel uit van een projectgroep van       
de stichting ‘Trinamiek’ die ervoor     
zorgt, dat alle scholen van Trinamiek      
aan de wettelijke eisen voldoen.     
Inmiddels heeft de stg. ‘Trinamiek’     
privacybeleid geformuleerd waarnaar   
wordt gehandeld. 

☑ 

Onderzoek naar de (on)mogelijkheden om     
met professionele overblijfkrachten te    
kunnen gaan werken. 

We werken m.i.v. begin schooljaar     
2016 – 2017 met twee professionele      
overblijfkrachten. Daarnaast blijven we    
tijdens het overblijven gebruik maken     
van de diensten van de onderwijs-      
assistenten en de hulpouders. 

☑ 

Afstemming over het geven van huiswerk      
aan de kinderen van groep 7. 

Mogelijkheden worden onderzocht en    
teruggekoppeld. 
Kinderen krijgen geen huiswerk om     
het huiswerk, maar huiswerk daar     
waar dat nodig is. Wanneer de      
resultaten voor bijvoorbeeld spelling    
tegenvallen, dan kan het zijn, dat de       
ene groep meer huiswerk krijgt dan de       

☑ 



andere groep die betere resultaten     
voor spelling scoort.  

  
Afspraken ouderpanel juni 2015 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Informatievoorziening aan (nieuwe) ouders    
optimaliseren (activiteiten en de rol van de       
ouder daarbij; doelgroep selecteren en     
informeren) 

De bestaande informatie actualiseren. 
Aandachtspunten met team bespreken. 
Is gedaan. 

☑ 

Zichtbaar maken wie zich voor welk      
naschools aanbod heeft ingeschreven 

Mogelijkheden worden onderzocht en    
teruggekoppeld. 
Daar waar mogelijk komt bij de      
hoofdingang een lijst te hangen     
waarop is te zien wie zich voor welk        
aanbod hebben ingeschreven.   
Inschrijving geschiedt veelal   
digitaal/middels inschrijfformulieren. 

☑ 

Extra mogelijkheden onderzoeken die    
ouders in staat stelt het werk van hun kind         
te kunnen zien 

Team bespreekt de mogelijkheden en     
koppelt terug. 
Om ouders tegemoet te komen, wordt      
er tussen het afstemmingsgesprek en     
het 1ste rapportgesprek en tussen het      
1ste en het 2de rapportgesprek een      
inloopweek georganiseerd. Ouders   
kunnen dan na schooltijd op maandag,      
dinsdag en donderdag het werk van      
hun kind(eren) inzien en de leerkracht      
kort spreken.  

☑ 

Kunnen de kinderen de maximale lunchtijd      
benutten? 

Team bespreekt de mogelijkheden en     
koppelt terug. 
De groepen 1/2 krijgen al meer tijd       
voor de lunch. Voor de overige      
groepen is de lunchtijd voor de meeste       
kinderen (ruim) voldoende. Een enkel     
kind heeft soms meer tijd nodig.      
Wanneer dit een structureel probleem     
vormt, wordt er naar een oplossing      
gezocht.  

☑ 

Verbodsbord voor honden op het plein op       
het hek plaatsen. 

Is gedaan. 
 

☑ 

Fietsstrook voor de school afzetten? Team bespreekt de mogelijkheden en     
koppelt terug. 
Er zijn pionnen geplaatst waarmee de      
fietsstrook is gemarkeerd. 

☑ 

 
Afspraken ouderpanel 12 november 2014 
Afspraak/verzoek Status ☑ 



Het team bespreekt de zorg van ouders:       
‘Ontdekken we niet te laat dat de       
ontwikkeling van een kind stagneert?’  

Team bespreekt de zorg van ouders en       
koppelt terug:  
We volgen de ontwikkeling van ieder      
kind nauwgezet. Wanneer de    
ontwikkeling stagneert, trekken we op     
tijd aan de bel. We plannen het eerste        
rapportgesprek eerder in het    
schooljaar. Wanneer dit te laat is,      
maken we met ouders een aparte      
afspraak. Daarnaast wordt er tussen     
het afstemmingsgesprek en het 1ste     
rapportgesprek en tussen het 1ste en      
het 2de rapportgesprek een inloopweek     
georganiseerd. Ouders kunnen dan na     
schooltijd op maandag, dinsdag en     
donderdag het werk van hun     
kind(eren) inzien en de leerkracht kort      
spreken. 

☑ 

Tussentijdse evaluatie van de overgang op      
‘Andere Schooltijden’ met o.a.    
continurooster  

Team bespreekt met de Mr de wijze       
waarop de evaluatie plaatsvindt en     
koppelt de uitkomsten van de evaluatie      
aan ouders terug: 
Het thema is in de Mr besproken. Na        
wat startproblemen lijkt de school aan      
de ‘Andere Schooltijden’ te zijn     
gewend. Opmerkingen worden nog wel     
gemaakt over de voor sommige     
kinderen (te) krappe lunchtijd. In de      
kleutergroepen is daarop   
geanticipeerd. De school krijgt geen     
andere signalen binnen. 

☑ 

Tussentijdse evaluatie van de bijzondere     
combinatiegroepen 3/5 en 4/6.  

Team bespreekt met de Mr de wijze       
waarop de evaluatie plaatsvindt en     
koppelt de uitkomsten van de evaluatie      
aan ouders terug. 
Het thema is in de Mr besproken. De        
bijzondere combinatiegroepen  
functioneren naar tevredenheid. Daar    
waar het leeftijdsverschil een    
belemmering vormt (gym) zijn er     
praktische oplossingen gevonden.   
Groep 5 gymt met groep 6. Groep 3        
gymt met groep 4. Of de bijzondere       
groepen écht met elkaar integreren     
(één groep gaan vormen) verschilt per      
groep. Dit geldt overigens ook voor      
‘normale’ combinatiegroepen. 

☑ 



Verschillen waarneembaar in opbrengsten    
beide groepen 6?  

Team koppelt aan ouders terug. 
Neen. De ontwikkeling van beide     
groepen 6 verloopt synchroon. Dat wil      
zeggen dat er geen aantoonbare     
verschillen in groepsontwikkeling zijn    
waargenomen. Daarbij is gekeken    
naar de resultaten van de     
afzonderlijke leerlingen over de    
afgelopen drie jaar. 

☑ 

 
Welke informatie deel je met wie? Team bespreekt de aandachtspunten en     

koppelt terug. 
● We bepalen iedere keer opnieuw     

voor wie welke informatie is     
bedoeld. De groepsinformatie loopt    
via het ouderpanel. De    
schoolinformatie loopt via de    
nieuwsbrief. 

● De nieuwsbrief wordt intern    
verspreid en komt niet meer op de       
website, zodat ‘buitenstaanders’   
daar geen kennis van kunnen     
nemen. Interne informatie blijft    
dus intern. 

● (bijna alle) Foto’s op de website      
zijn alleen met een wachtwoord te      
bekijken. 

☑ 

Overgang van oude naar nieuwe Engelse      
methode 

Team bespreekt de aandachtspunten en     
koppelt terug: 
De kinderen zijn aan de nieuwe      
methode gewend. De startproblemen    
aan het begin van het schooljaar zijn       
verdwenen. Leerkrachten hebben   
gezorgd voor tips hoe de kinderen      
thuis met het Engelse huiswerk om      
kunnen gaan. 

☑ 

 
Afspraken ouderpanel 13 mei 2014 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
n.v.t. n.v.t. ☑ 
 
Afspraken ouderpanel 7 november 2013 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
In de nieuwsbrief informatie opnemen over 
de methode ‘Leefstijl’ 

Gaan we doen! ☑ 

Informatievoorziening aan nieuwe ouders 
optimaliseren 

Een commissie is met aanbevelingen 
gekomen. Deze worden stap voor stap 

☑ 



in gang gezet (Ouderportaal – 
Website) 

Kan/kunnen er (een) inloopavond(en) 
worden georganiseerd? 

Tussen het afstemmingsgesprek en het 
1ste rapportgesprek en tussen het 1ste en 
het 2de rapportgesprek wordt een 
inloopweek georganiseerd. Ouders 
kunnen dan na schooltijd op maandag, 
dinsdag en donderdag het werk van 
hun kind(eren) inzien en de leerkracht 
kort spreken. 

☑ 

Kan de gang voor lokaal 2/3 en 4/5 niet 
meubelvrij worden opgeleverd? 

Gerealiseerd! ☑ 

Kunnen de beide deuren van het 
toegangshek open? 

Gaan we doen! ☑ 

 
Douchen na de gymles? De leerlingenraad werkt een voorstel 

uit. Mede op basis daarvan douchen 
we niet meer na de gymles 

☑ 

Ouders informeren over de (financiële) 
consequenties van meer afname van 
BSO-uren 

Zodra nieuwe tarieven zijn 
vastgesteld, worden ouders door SKV 
en BSOWijs geïnformeerd 

☑ 

 
 
 
Afspraken ouderpanel 10 juni 2013 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Informatievoorziening aan nieuwe ouders 
optimaliseren 

Een commissie is met aanbevelingen 
gekomen. Deze worden stap voor stap 
in gang gezet (Ouderportaal – 
Website) 

☑ 

Kan er 1x per maand/ 2 maanden/ kwartaal 
een informatiebulletin per groep worden 
uitgegeven? (digitale groepsnieuwsbrief) 

Een commissie is met aanbevelingen 
gekomen. Deze worden stap voor stap 
in gang gezet (Ouderportaal – 
Website) 

☑ 

Kan de fruitdag worden uitgebreid naar 2/3 
keer per week? 

Is m.i.v. schooljaar 2013-2014 
uitgebreid naar 2 schooldagen 

☑ 

De mogelijkheden bezien een 
ouderplatform op de Egbertusschool te 
realiseren 

Op de prikwand bij de hoofdingang 
kunnen ouders na overleg ‘vraag en 
aanbod-briefjes’ ophangen 

☑ 

 
Afspraken ouderpanel 8 november 2012 
Afspraak/verzoek Status ☑ 
Informatievoorziening aan nieuwe ouders 
optimaliseren 

Een commissie is met aanbevelingen 
gekomen. Deze worden stap voor stap 
in gang gezet (Ouderportaal – 
Website) 

☑ 



Vakantiedagen prominenter op de website Is gerealiseerd na ingebruikname van 
de nieuwe website 

☑ 

Kan er weer een Moederdag- en 
Vaderdagcadeau worden georganiseerd? 

Het team heeft besloten dit voortaan 
voor de groepen 1 t/m 4 te organiseren 

☑ 

Kan er met beleid worden omgegaan met 
het meegeven van snoep/geld tijdens 
schoolreis/schoolactiveiten? 

De concept beleidsnota ‘Snoepbeleid op     
de Egbertusschool’ ligt ter bespreking bij      
de MR 

☑ 

Kan er een themanummer en/of 
thema-avond over ‘pesten’ worden 
georganiseerd? 

Is op 16 mei 2013 georganiseerd ☑ 

Kan er als alternatief voor de kerstavond 
een kerstontbijt worden georganiseerd? 

Is onder de aandacht van het team 
gebracht. Het is aan de commissie er al 
dan niet iets mee te doen 

☑ 

 


