Maandagavond 14 mei is de klankbordgroep bijeengekomen. Namens het team waren Gea en
Peter aanwezig. de volgende onderwerpen zijn besproken:
Er is toestemming vanuit het PCBO om in het schooljaar 2018-2019 8 groepen te blijven
draaien. Dit is mogelijk doordat PCBO extra gelden voor de Hasperschool beschikbaar stelt en
teamleden, die in goed overleg een aantal fte hebben ingeleverd.
Met het Werkdrukakkoord komt geld beschikbaar voor werkdrukverlaging van de leerkrachten.
In het team is besloten dit geld te gaan gebruiken voor meer onderwijsassistentie om te
ondersteunen bij o.a. administratieve werkzaamheden.
Door langdurige ziekte binnen het team, is het een uitdaging geweest om de kleutergroepen op
een stabiele manier tot de zomervakantie te kunnen draaien. Tot de zomervakantie zullen juf
Nynke en juf Amerens voor groep 1 staan. 7 leerlingen gaan na de meivakantie van groep 1
naar groep 2 (groep 1b/2) om het aantal leerlingen in beide groepen goed te verdelen vanwege
de grote nieuwe instroom.
Er zijn veel positieve reacties vanuit de kinderen over de Kunstatelier activiteiten. De
organisatie viel echter zwaar. Volgend jaar zal er gekeken worden naar een meer haalbare vorm.
Iedereen kijkt tevreden terug op activiteiten als de koningsspelen en het schoolvoetbal voor
groep 7/8.
Voorgaande jaren scoorden kinderen lager dan verwacht op de eindtoets, ondanks een hoge
uitstroomniveau. Het leek om de motivatie van de leerlingen te gaan, waardoor de Hasperschool
dit jaar de keuze heeft gemaakt voor de (IEP) toets. De school zou anders door de
onderwijsinspectie onder de loep worden genomen. UPDATE na de bijeenkomst: De keuze
voor de IEP toets lijkt zijn vruchten af te werpen, want dit jaar scoort de school boven het
landelijk gemiddelde.
Volgend schooljaar zal er veel aandacht zijn voor muziek. Het project Muziekimpuls wordt
gesubsidieerd door de provincie.
Begin volgend schooljaar zal de informatieavond een andere vorm krijgen. De focus zal meer
op 'verbinding' liggen.
In het kader van 'De gezonde school' gaat het goed, op het trakteren na. Kinderen mogen vaak
zelf kiezen of ouders vinden het zielig wanneer ze met een feestje op gezonde snacks moeten
trakteren. Voor ouders die zich wel graag inzetten voor gezonde traktaties, is het lastig om aan
hun eigen kind uit te leggen waarom ze alleen op iets gezonds mogen trakteren. de Hasperschool
geeft aan hier alleen een adviserende rol in te willen spelen. De school hoopt ook dat ouders
elkaar hierop willen aanspreken.
Esther en Romkje gaan de klankbordgroep volgend jaar verlaten. Volgend schooljaar zal Philip
Schippers de rol van voorzitter op zich nemen en Femke Terpstra blijft vooralsnog secretaris
van de Klankbordgroep. Op de oproep voor nieuwe leden zijn vooralsnog geen reacties
gekomen, de klankbordgroep zal nu zelf nieuwe leden gaan werven.
Peter Bax (groep 8) vertelt over de ICT binnen de school. In de hogere groep valt de kwaliteit
van de tablets tegen. Op de tablets staatn verschillende educatieve programma's waarmee
kinderen op een speelse manier kunnen oefenen.
Er zijn afgelopen weken problemen geweest met de server, waardoor leerkrachten niet met het
digibord konden werken. Ondertussen is er een nieuwe server en zijn de problemen weer
opgelost.
Het werken met ParnasSys gaat naar tevredenheid van de aanwezigen. Wel moet men niet te
snel conclusies trekken uit de resultaten die men vindt in het systeem. De toelichting van de
leerkrachten blijft belangrijk.
De nieuwe AVG wetgeving zorgt ook binnen de Hasperschool voor verandering rond het
onderwerp privacy. Binnen het PCBO is iemand aangesteld om dit vorm te geven.
Rondvraag: Er wordt nog gesproken over de optie om alle activiteiten van het aankomende
schooljaar op een kalender te drukken, dit is echter te kostbaar. De schoolgids is online

beschikbaar en up to date. Wel komt er een activiteitenoverzicht van de OBS, Hasperschool en
SKF. Begin juni wordt de formatie definitief bekend gemaakt.
De volgende vergadering staat gepland op maandag 2 juli 2018. Mochten er onderwerpen zijn
die u graag onder de aandacht van de Klankbordgroep wilt brengen, dan kunt u contact opnemen
via emailadres klankbord@hasperschool.nl. U kunt één van onze leden ook persoonlijk
benaderen op het schoolplein.
Groeten Gé-An

