Bijeenkomst Klankbordgroep d.d. 28 november 2017
Op dinsdag 28 november is de Klankbordgroep bijeengekomen. Als vertegenwoordigers van de ouders waren
aanwezig: Esther Tjeerdema, Adriënne Zwijnenburg, Phillip Schippers, Gé-an Scheper en Romkje Groothedde.
Namens het team was Gea van Wieren aanwezig. Immy van der Veen informeerde de groep in deze
bijeenkomst over Meertaligheid binnen de Ds. Hasperschool.
Ouderhulp
Er zijn verschillende onderwerpen besproken. Zo blijft de hulp van ouders belangrijk bij het realiseren van
activiteiten voor de leerlingen en incidentele projecten (zoals het onderhoud van het groen rondom het
schoolplein en de voorbereiding en aanleg van de nieuwe speelobjecten op het gezamenlijke plein met obs
Akkrum).
Inrichting schoolplein
Er is goed nieuws vanuit de werkgroep voor de inrichting van het middenplein (samen met de obs). De
speelobjecten zijn besteld en kunnen in het voorjaar van 2018 worden geplaatst. Bij de voorbereiding en
aanleg is hulp van ouders noodzakelijk. Hiervoor wordt een planning opgesteld en zal een hulpverzoek volgen.
Mogelijke staking 12 december, open dag, kerk- en gezinsdienst
Als het Ministerie van Onderwijs het budget voor het onderwijs niet verhoogt, zal er op 12 december weer
gestaakt worden door leerkrachten. In deze situatie zal de Ds. Hasperschool genoodzaakt zijn de school die dag
te sluiten.
Er is een geslaagde open dag geweest voor ouders van mogelijke nieuwe leerlingen. Er waren meer bezoekers
dan verwacht. In maart 2018 zal een volgende open dag plaatsvinden.
Aan de kerk- en gezinsdienst is weer deelgenomen door enthousiaste leerlingen, ouders en leden van het
team. Aan een volgende editie zal (nog) meer ruchtbaarheid worden gegevens. Verschillende ouders hebben
aangegeven niet op de hoogte van de dienst te zijn geweest.
Meertaligheid binnen de Ds. Hasperschool
Immy van der Veen geeft informatie en beantwoordt vragen van de leden van de Klankbordgroep over
meertaligheid binnen de Ds. Hasperschool. Binnen de Ds. Hasperschool wordt les gegeven in Nederlands, Fries
en Engels. De Nederlandse Taal staat centraal (spelling en lezen) naast het rekenen. Voor het niveau waar naar
toe gewerkt wordt, worden de landelijke uitstroomnormen gehanteerd. De school biedt een basis voor het
Engels en Fries aan. Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan het Anglia examen. Voor de Friese taal is de Ds.
Hasperschool ingeschaald op A-niveau en komt hierdoor ook in aanmerking voor een subsidie van de provincie.
Het aanbod van meertaligheid is belangrijk voor leerlingen en wordt door ouders ook als belangrijk bestempeld
in de schoolkeuze.
Huiswerk
De Ds. Hasperschool heeft een beleid omtrent huiswerk. Dit beleid is opgesteld met inbreng van leerkrachten
en ouders. Het huiswerkbeleid staat beschreven in de schoolgids en is terug te vinden op de website. In basis
wordt de meeste stof op school behandeld en wordt incidenteel huiswerk meegegeven vanaf groep 3. Het is
belangrijk dat kinderen thuis kunnen sporten en ontspannen, maar als voorbereiding op het voortgezet
onderwijs is het ook noodzakelijk dat ze thuis leren “leren”.
De volgende vergadering staat gepland op maandag 29 januari 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.

