
Vergadering donderdag 14-01-2021                           

  

Vergadering Klankbordgroep CBS Sabina van Egmond 

Tijd 19.00 uur tot 20.00 uur  

Bijzonderheden online 
 

Voorzitter Marielle 

Notulen Barbara 

 

 

Agenda 

 Agendapunt   door:  

1. Welkom Marielle 

2. N.a.v. notulen 5-11-2020 
Terugkoppeling contact Jeffrey met unitleiders over 
informatieverstrekking vanuit leerkrachten in Coronatijd  
 
Dhr. Van der Veeken geeft aan dat er is afgesproken dat alle units 
met regelmaat aanvullende informatie delen met ouders. De 
informatie naar ouders bestaat als eerste uit berichtgeving die erop 
gericht is om de lessen/ het werk door te kunnen laten gaan 
Daarnaast zullen de leerkrachten aanvullende informatie delen over 
waarover de leerlingen werken en welke bijzondere activiteiten er 
hebben plaatsgevonden.  

Jeffrey 

3.  Evaluatie thuisonderwijs 
 
Dhr. Van der Veeken geeft aan dat er vandaag een korte enquête is 
uitgegaan naar de ouders over het thuisonderwijs.  
 
Drie leden geven aan dat zij het thuisonderwijs goed vinden 
verlopen. De meets in de ochtend zijn prettig. Sommige kinderen 
hebben vaker op een dag een meet met de juf om extra aandacht 
voor een bepaald vak te krijgen. 

Allen 



Helaas gaat het bij groep 5-6 in de Poortwijk nog niet naar wens. 
Dhr van Veeken is hier deze week van op de hoogte gesteld en hier 
direct mee aan de slag gegaan.  
 
Dhr van Veeken vult nog aan dat een meet in de ochtend + het 
werken met instructiefilmpjes past binnen ons type onderwijs.  
De leerkrachten merken dat de kinderen heel erg hard werken en 
dat de zelfstandigheid die ze op school geleerd hebben een 
positieve uitwerking heeft nu de kinderen thuisonderwijs hebben. 
 
 

4. Thema: verschil locatie Poortwijk en Sportlaan 
 
Dhr. Van der Veeken geeft aan dat er is afgesproken om 
gezamenlijk te letten dat er geen grote verschillen ontstaan tussen 
de werkwijze en activiteiten op de verschillende locaties.  

Allen 

5. Aantrekken nieuwe leden klankbordgroep 

 

Dit punt is vanwege de tijd verplaatst naar de volgende vergadering 

op 4 maart 

Allen 

6. Ad hoc zaken: 
- digitaal werken - vanwege tijd naar 4 maart verplaatst 

 
- mogelijkheid voor ouders om unitonderwijs te evalueren 

               
            Dhr van Veeken geeft aan dat het in de planning zit om dit   
            jaar over het unitonderwijs een enquête uit te zetten. Het is  
            nog kijken op welk moment dit kan gebeuren omdat we nu  
            nog thuisonderwijs hebben. 
  

- veiligheid open ruimte 1e verdieping PW -> naar 4 maart 

Marlies 
 
 
Lisette 

 

 

 

 

 

 


