Klankbordgroep d.d. 19 oktober 2017
Donderdag 19 oktober kwamen we voor het eerst dit schooljaar als klankbordgroep weer bij elkaar.
Hierbij vertolkt Esther Tjeerdema de rol van voorzitter en Femke Terpstra geeft invulling aan de rol van
secretaris. Gea van Wieren vertegenwoordigt de school. Overige Klankbordgroepleden zijn, Romkje
Groothedde en Adriënne Zwijnenburg en als nieuwe leden zijn benoemd Gé-An Scheper en Philip
Schippers.
Deze avond werd onder meer gesproken over het jaarplan 2017 – 2018, welke door Gea is toegelicht.
Met dit jaarplan wil de Ds.Hasperschool intern en extern verantwoording afleggen over de
ontwikkeling van de kwaliteit van hun onderwijs. Het jaarplan beschrijft steeds de ontwikkeling van
één schooljaar. Ook in dit jaarplan wordt uitgegaan van een changeteam die leerteams aanstuurt.
Vanuit de leerteams (te weten: taal, gedrag en communicatie) is voor alle leerkrachten een rol
weggelegd. Uit dit jaarplan zijn enkele thema’s gelicht. Deze thema’s worden gepresenteerd door de
betrokken leerkracht tijdens één van de volgende bijeenkomsten van de klankbordgroep.
Op de agenda stond tevens de inrichting van het schoolplein. Uitgangspunt is nog steeds Free Running
speeltoestellen. Momenteel wordt nog hard gewerkt aan het dichttimmeren van de laatste financiën.
Pas hierna kan een planning voor daadwerkelijke uitvoer worden gemaakt. De ‘Gezonde School’ en
hierbij het aanbod van de gratis drinkbidons namens Gemeente Heerenveen zijn besproken. Net als
de landelijke staking in het primair onderwijs van 5 oktober jl. Ook kwam het onderwerp ‘ouderhulp’
aan bod, waarbij de voorkeur van de leden van de klankbordgroep uit gaat naar behulpzaamheid en
betrokkenheid i.p.v. een verplichtend karakter. Opties die genoemd worden zijn bijvoorbeeld het
aanstellen van een klassenouder of rijdercoördinator (werkdrukverlagend voor de leerkrachten).
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 28 november 2017. Dus mochten er dingen spelen
die u graag aangekaart wilt zien, aarzel dan niet en neem contact met ons op via
klankbord@hasperschool.nl . Natuurlijk kunt u één van onze leden ook persoonlijk benaderen op het
schoolplein.

