Bijeenkomst Klankbordgroep d.d. 29 januari 2018
Op maandag 29 januari is de Klankbordgroep bijeengekomen. Als vertegenwoordigers van de ouders
waren aanwezig: Esther Tjeerdema, Gé-an Scheper , Romkje Groothedde, Femke Terpstra en Adriënne
Zwijnenburg. Namens het team waren Gea van Wieren en Regina van Duijn aanwezig.
Deze avond is gesproken over de inrichting van schoolplein. Er wordt hulp gevraagd aan de ouders om
te helpen, aanmelden kan via de AC (activiteitencommissie). De boom en het bankje worden
binnenkort ook geplaatst.
Door de MR is besloten om de ouderbijdrage opnieuw te verhogen. Deze was € 37,50 en wordt € 42,50.
Dit is noodzakelijk gezien de stijgende kosten van de activiteiten die voor de leerlingen worden
georganiseerd en daar tegenover het dalende aantal leerlingen. Maar ook om een kleine reserve op te
kunnen bouwen.
De akoestiek in het trappenhuis en het technieklokaal wordt onderzocht, omdat het erg galmt.
Inmiddels geldt voor alle groepen de norm 940 uren per jaar conform het 5 gelijke dagen model. Het
heeft even geduurd om weer op dit niveau te komen. Dit betekent dat er ook ruimte is voor extra
studiedagen, wat ten goede komt van de kwaliteit.
Door de krimp moet er ingeleverd worden op formatie. Er wordt getracht om te voorkomen dat
groepen gesplitst moeten worden. Echter, met het nog steeds dalende aantal leerlingen is dit in de
nabije toekomst onvermijdelijk.
Er is gesproken over de ouderavond die 20 maart plaats vindt. Het thema is Mindset: fixed mindset en
growth mindset. Iemand met een fixed mindset is ervan overtuigd dat een vaste intelligentie bepaalt
waartoe je in staat bent en bij growth mindset bepalen wil en inzet waartoe je in staat bent.
De volgende vergadering staat gepland op maandag 19 maart 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.

