
Notulen bijeenkomst 10, partnerschapsteam, OBS Het Tweespan Giessenburg 

Agenda:  

19 november 2019 

1. Mededelingen 

a. Inspectiebezoek terugkoppeling 

b. Informatiebrochure 

c. ‘Sfeerpeiling’; 

i. Hoe is de sfeer onder ouders?  

ii. Lopen jullie tegen dingen aan?  

iii. Zijn er zaken die we moeten agenderen?  

 

2. Notulen van 10 september goedkeuren 

 

3. Stand van zaken en actiepunten en onderwerpen 

 

Ouders zijn optimaal geïnformeerd over het unit- onderwijs en de leerlijnen op het Tweespan 

a. Website:  

1. Kloppen de kopjes? Missen we items?  

2. Qua inhoud, wat kan beter? Waar liggen kansen? 

3. Aanvullingen en vaststellen 

b. App 

1. Kloppen de kopjes? Missen we items?  

2. Qua inhoud, wat kan beter? Waar liggen kansen? 

3. Aanvullingen en vaststellen 

 

c. Evaluatie informatieavond 19 september 2019 

 

d. Tussenevaluatie doel 

We willen meer PR voeren om onze school positief naar buiten te brengen. 

e. Evaluatie inloopmoment op 14-11-2019 

 

f. Open dag:  

1. Wie gaan deelnemen?  

2. Ideeën bespreken. 

3. Afspraak maken voor werkgroep. 

 

g. Update contact ‘de Hoef’ en Bredero’s Hof 

 

h. PR planning doornemen 

 

i. Evaluatie doel 

 

4. Brainstormen a.d.h.v. ‘wensen en verwachtingenavond 2017’ 

 

5. Nieuwe vergadering plannen 

 

6. Rondvraag 

 



7. Afsluiting 

 

Notulen ouderparticipatie 19-11-2019, gemaakt door N. van Gent 

Aanwezig: Bianca, Wendy, Niels, Jasper en Nanda.  

Afwezig: Simone en Eva 

1 Mededelingen 
 
a. Het inspectiebezoek was voldoende/goed.  
b. Informatiebrochure: de stickers met de nieuwe website gaat Bianca erop  
      plakken. Niels zorgt voor de stickers. 
c. “Sfeerpeiling”    

• Goede sfeer op school 

• Groep 4/5/6 komt vaak laat uit school; lastig voor ouders 

• Veel studiedagen 

• Open ochtend 5 februari; we gaan proberen ons te onderscheiden. 
 

 2  De notulen van 10-09-2019 worden goedgekeurd. 
 
 3  Stand van zaken en actiepunten en onderwerpen 
 
Ouders zijn optimaal geïnformeerd over het unit-onderwijs en de leerlijnen  
 
a. Website: een abonneer optie op nieuws is wenselijk, dan kan de nieuwsbrief 
        vervallen. De agenda en het nieuws worden als goed ervaren. 
b. App: nieuws, agenda en jaarkalender duidelijk 
c. Evaluatie informatieavond 19 september 2019: Wendy heeft nieuwe mensen 

aangesproken. Priscilla (moeder Feline) wil wel bij deze vergaderingen 
aanwezig zijn, ze heeft wel onregelmatige diensten. Mevr.de Kreij heeft ook  

        interesse.   
d. Tussenevaluatie doel: De leerlijnen zullen een vaste plek op de site krijgen en 
laten we terugkomen, zodat ouders hierop worden gewezen. De open 
inloopmomenten, ‘open dag’, manier van informeren geven ouders een redelijk beeld 
van hoe het op school gaat. Doel laten terugkomen.   
 
We willen PR voeren om onze school positief naar buiten te brengen 
 
e. Inloopmoment: behoorlijke opkomst. Ouder-kind gesprekken heel leuk! 
f.  Open dag: Niels start op met Annemieke en Eva. 
g. Update “de Hoef”: Bianca neemt begin 2020 weer contact op. 
h. Kerstlampionnenoptocht met ouders: We lopen naar Bredero’s hof, zingen liedjes.  
i. Evaluatie doel …..[?] 
 
4 Brainstormen a.d.h.v. wensen en verwachtingenavond 2020:  
 

- Er is bij ‘Het Tweespan’ 1 MR en deze wordt up-to-date gehouden op de 
website van Schelluinen. Giessenburg verwijst op de website door. Dit is 
enkele jaren andersom geweest. 



 
- Het huiswerk staat op het bord, kinderen zijn zelf verantwoordelijk in groep 7 

en 8 dat dit genoteerd wordt. Susan start in groep 5 om er al een beetje in te 
komen en het kinderen aan te leren.  
 

- Er komt misschien een gezamenlijk kamp met Giessen- Oudekerk in verband 
met het minimale aantal leerlingen dat daar vandaan op kamp gaat. Scheelt in 
de kosten en is sfeer verhogend!  

 
5  De nieuwe vergadering is 18 februari 2020 en start om 19.30 uur. 
 
6  Rondvraag: geen vragen. 
 
7  Afsluiting, iedereen wel thuis! 
 

 


