
Actiepunten contactoudervergadering Piet Hein 8 maart 2022 

 

Openstelling school voor ouders groep 1 tm 4 
Graag feedback verzamelen bij de ouders van je klas, wat ze vinden van het nieuwe rooster om je 
kind de klas in te mogen brengen.  

 

Verbinding ouders met school en met elkaar / uitjes 

De Piet Hein is haar visie en punten waar zij voor staat aan het herijken. (Opnieuw) verbinden van de 
ouders aan school en aan elkaar is hierin ook een belangrijk punt van aandacht. 

Ideeën voor meer verbinding / organisatorisch vanuit de contactouders:  

- ook ontmoetmomenten creëren op school voor ouders in de bovenbouw. Het nieuwe 
brengrooster is alleen voor groep 1 tm 4 . Ook in de groepen daarboven vinden ouders het 
leuk om een aantal keer per jaar een blik in de klas te kunnen werpen, kinderen te kunnen 
zien of een informeel moment met de leerkracht te hebben.  

- Data uitjes langer van tevoren plannen, zodat ouders er rekening mee kunnen houden in hun 
agenda 

- Meer ouders per uitje mee laten gaan, zodat het ook voor hen een manier is om contact te 
hebben als ouders onderling 

- Vaak schrijven nu dezelfde ouders zich het snelst in. Mogelijke oplossing: de intekenlijst in 
Parro langer maken. Bij meer animo dan nodig, loten of kijken naar wie er al eerder mee is 
geweest.  

- Ook kleine, kortdurende activiteiten in de klas/schoolgebouw organiseren waarbij je 
ouderhulp inschakelt. Bijv. koken, vogelvoer maken etc. 

- Ouders meer betrekken bij het schoolproject 
- Nachtje slapen op school om te vieren dat de school weer echt open is 
- Voorstellingen per klas weer terug laten komen zoals vroeger 
- Groep 8 kamp aan het begin van het schooljaar, zodat de beide groep 8 al eerder beginnen 

met bonden, dan nu alleen helemaal aan het einde van het schooljaar.  
- Schoolfeest voor ouders/team terug laten komen 

Al geplande/op stapel staande uitjes/activiteiten: 

- Schoolreisjes worden weer gepland  
- Sportdag + extra activiteit vanwege de vervallen “winterdag” 
- Muziekavond KHL 
- Maandelijks koffiekarretje voor ouders op het schoolplein 
- Paasontbijt (wordt vergelijkbaar met kerstontbijt) 

Schoolproject: GROEN (8 maart t/m 13 april) 

Het project wordt in iedere klas op een eigen manier ingevuld. Er wordt vooral samen met de 
kinderen gezocht naar de invulling. Docenten houden ouders op de hoogte van het verloop via Parro 
en sturen daarin ook foto’s / filmpjes.  

Anneleen (1/2 D) en Floortje (groep 7) zijn de kartrekkers. 

Afsluiting van het project is woensdag 13 april.  

Actiepunt contactouders: nadenken over een goede afsluiting van het project. Wat zijn de wensen.  

Eerste feedback: Graag iets door de school heen, zodat je als ouder ook kunt kijken wat er in andere 
klaslokalen is gedaan. En je hebt dan als onderbouw ouder de kans om ook eens boven te kijken en 
viceversa.   

  



 

Avondvierdaagse 2022 (ma 30 mei t/m do 2 juni)  

De ouder die dit eerder coördineerde vanuit de Piet Hein, heeft inmiddels geen kinderen meer op 
school. Er wordt gezocht naar een (groepje) ouder(s) die dit willen oppakken. In  eerste instantie 
wordt er gezocht onder de contactouders. Als nodig ook daarbuiten. 

Contactouder Cynthia inventariseert bij de organisatie van de Avondvierdaagse en de voormalig 
coördinator wat de werkzaamheden zijn en koppelt deze terug. Daarna kan wie wil zich aanmelden 
bij Astrid en Jan. 

 

Schoolfotograaf 

Er komt ene mogelijkheid om op eigen initiatief, na schooltijd, een portretfoto van je kind te laten 
maken door de schoolfotograaf in de gymzaal van de Piet Hein op 7 & 8 april. Deze week volgt de 
flyer met meer info.  

Feedback groepsfoto’s 2122: Formaat te groot. Reacties op kwaliteit zijn wisselend per groep. 

Meesters en Juffendag – woensdag 25 mei 

Geen betaalde cadeaus geven. Geen knutsels dit jaar, omdat het dicht op de afsluiting van het 
schooljaar zit waarvoor ook weer geknutseld moet worden. Het wordt gewoon een leuk feestje in je 
klas met de meester/juf.  

 

WVTTK 

- Meer aandacht voor structurele beeldende vorming in de klas is gewenst 
- Groenten- en fruitproject: gaat goed en gaat door 
- Kooklessen komen ook weer terug 
- Op stapel staande acties voor Oekraïne:  

Inzameling skikleding op initiatief van een leerkracht: donderdag 10 maart 
Sponsorloop georganiseerd door leerlingen van groep 6: meer info volgt.  
 

 

 

 

 

 

 

 


