Bijeenkomst klankbordgroep d.d. 19 november 2018
Op maandag 19 november is de klankbordgroep bijeengekomen. Als vertegenwoordigers van de
ouders waren aanwezig: Philip, Gé-an, Nanda, Freek, Femke en Adriënne. Namens het team waren
Gea van Wieren en Petra Ouwehand aanwezig.
Deze avond zijn er wat ICT punten besproken. Zoals data in nieuwsbrieven clickable te maken. Helaas
is dit vooralsnog nog niet mogelijk door omstandigheden. En of je kan replyen op een mail om je aan
te melden voor bv. een ouderavond. Dit wordt onderzocht.
Personele zaken rondom de meesters en juffen qua indeling/vervanging zijn besproken.
I.v.m. de mogelijke komst van een tankstation (Esso Fennema Akkrum) tegenover de brede school
wordt een themagroep opgericht bestaande uit 5 of 6 ouders van zowel de Ds. Hasperschool als obs
Akkrum. Bedoeling is om eerst eens bij elkaar te komen en een plan de campagne op te stellen.
‘Gezonde school’ en beweging: Gym is 2 x 45 min. per week. Tijdens schooluren wordt getracht een
goede basis aan te bieden en daarnaast ook naschoolse sport en beweging positief te stimuleren.
Combifunctionaris Grace (in dienst bij Gemeente Heerenveen) heeft contact met alle
sportverenigingen (ANS). Tevens screent zij leerlingen op deelname aan sport buiten schooltijden. Dit
wordt teruggekoppeld aan betreffende leerkracht. Ook is er een fonds beschikbaar voor gezinnen die
financiële ondersteuning nodig hebben om hun kind(eren) te kunnen laten sporten. Verder kent de Ds.
Hasperschool de landelijke sportdag op Koningsdag en zijn er verschillende sporttoernooien
(schoolschaatsen, voetbal, survival-run, etc.).
We hebben een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ingevuld voor het
schoolplan 2019-2023. De uitkomsten neemt Gea mee.
Bij de rondvraag komt het onderwerp ‘Verduurzaming’ nog aan de orde. Hier is kort over gesproken,
maar wel iets om mee te nemen voor de toekomst. En dat er soms te weinig tijd is om je eten/drinken
te nuttigen. Leraren gaan hier wel soepel mee om. Bijvoorbeeld door iets eerder te beginnen met de
pauze of na het buitenspelen ook nog de gelegenheid te bieden voor het eten van je lunch. De foto’s
op de website van de activiteitencommissie en klankbordgroep worden nog geüpdatet.
De volgende vergadering staat gepland op maandag 14 januari 2019. 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.

