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GROOT OVERLEG OUDERPANEL - KORT VERSLAG 

Het ouderpanel had op 6 december 2022 een overleg met de directeur en, op uitnodiging van de 
directie, de pestcoördinator van het Kesper, die ook docent natuurkunde en Nask in de bovenbouw is. 
Er zijn een aantal punten besproken. 

Pesten 

Sinds dit jaar is de docent natuurkunde en Nask anti-pestcoördinator. Hij geeft aan dat het belangrijk 
is dat leerlingen zich veilig voelen en weten dat ze gezien worden. Hij wil dat pesten openlijk wordt 
besproken. 

In de praktijk zullen allereerst de mentoren pestgedrag aanpakken. Zij kunnen daarbij de 
pestcoördinator inschakelen. Deze kan indien nodig contact opnemen met de gedragswetenschapper 
om te kijken naar de achtergrond van zowel de gepeste leerling als van de pester. Er kan een 
interventie volgen gericht op de groep of op een aantal leerlingen. De gepeste leerlingen en de pester 
moeten beiden zorg krijgen. Daarbij is het ook belangrijk de gepeste leerling te wapenen tegen 
eventueel toekomstig pestgedrag: “Wat kan ik doen?”. 

Somtoday 

Status vullen studiewijzers 

Ouders geven aan dat studiewijzers voor veel vakken nog niet zijn gevuld of voor het grootste deel 
alleen met huiswerk. Dit is vreemd, omdat binnen school is afgesproken dat per periode de lesstof 
moet worden ingevuld. School is ervan overtuigd dat dit ook gebeurt.  

Om te kijken of er echt verschil is tussen wat ouders, en mogelijk ook leerlingen, zien in Somtoday en 
wat school heeft ingevuld zal er een overleg zijn tussen een ouder vanuit het ouderpanel en de 
coördinator van school om dit samen te onderzoeken. 

Huiswerk in Somtoday 

Somtoday is leidend voor het huiswerk. Wanneer dit niet klopt kunnen ouders contact opnemen met 
de mentor. 

Registratie van een (nog) niet gemaakte toets 

Volgens een oude afspraak wordt voor een nog niet gemaakte toets standaard een 1.1 ingevuld in 
Somtoday. Op dit moment ligt er een voorstel om de niet gemaakte toetsen anders te registreren. 
Gedacht wordt aan een registratie met kleuren. Het doel is hiermee na de kerstvakantie te starten. 

Opening deuren school 

De school zal vanaf 8.20u open zijn en bij regen zo vroeg mogelijk, nl. na de ochtendbriefing. 

Lesgeven via het EDI-model 

Vanuit het speerpunt “Beter onderwijs” is het Kesper College een uitgebreid traject gestart, met 
ondersteuning van een extern bureau, om les te (gaan) geven via het EDI-model. EDI (Expliciete 
Directe Instructie) bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met bepaalde technieken.  

Binnen het Kesper zijn twee docenten en de autisme-coach betrokken. Er worden lesbezoeken 
gebracht en handreikingen gedaan. Het doel is om tot een eenduidige lesindeling te komen. Zo komt 
er meer structuur in de lessen, zo belangrijk voor onze doelgroep. 

Met de theorie van het EDI-model inmiddels op zak is het team er nu praktisch mee aan de slag. 
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Zichtbaarheid ouderpanel 

Online contactformulier 

Vanaf de nieuwsbrief van december staat er voortaan bij elke stuk van het ouderpanel een link naar 
een online contactformulier. Het is zo nóg gemakkelijker in contact te komen met het ouderpanel.  

Lichtkrant 

Ook zal het ouderpanel tijdens momenten dat ouders op school aanwezig zijn gebruik gaan maken 
van de lichtkrant, die beneden in de hal hangt, om informatie aan ouders te geven. 

Ideeënbus 

Op momenten dat ouders op school komen zal er een ideeënbus met contactformulieren worden 
neergezet in de hal. Deze bus zal op reguliere basis door ouderpanelleden worden geleegd. De 
contactformulieren zullen vervolgens worden besproken in het ouderpanel. Indien gewenst is er een 
terugkoppeling naar de ouder(s). 

Downloads op website 

Onder het kopje “Downloads” op de website staan een aantal documenten van het ouderpanel. De 
komende tijd zal eraan gewerkt worden onder deze kop “Downloads” één kop “Ouderpanel” te maken 
waaronder diverse informatie is te vinden. Denk aan verslagen, ons jaarplan en ons huishoudelijk 
reglement. 

Personele zaken 

Maatschappijleer 

De docent maatschappijleer is inmiddels met zwangerschapsverlof. Hoewel het team veel lessen 
heeft kunnen overnemen is er geen vervanger gevonden. Er worden nu gesprekken gevoerd met een 
detacheringsbureau om in deze vacature te voorzien. 

Nederlands 

Ook voor Nederlands is er een vacature. Hoewel de huidige docent Nederlands tijdelijk lessen 
overneemt, betreft het zoveel uren dat hier nog steeds een vacature voor is.  

Het Kesper heeft, in tegenstelling tot andere scholen in de regio, gelukkig verder geen vacatures. 

Het is natuurlijk fijn dat lessen opgevangen kunnen worden door het team. Tegelijkertijd is het 
essentieel het team niet te zwaar te belasten. Je wilt ze graag gezond houden en behouden voor het 
Kesper! 

Stuva/sova 

Dit schooljaar is een nieuwe pedagogisch medewerker begonnen in klas 2B met stuva 
(studievaardigheden) en sova (sociale vaardigheden). Na dit schooljaar zal worden gekeken of zij 
meerdere klassen stuva/sova-lessen zal gaan geven. 

Nieuwbouw 

De verwachting is dat in december het definitieve ontwerp goedgekeurd wordt. De 
omgevingsvergunning kan dan worden aangevraagd. In het gunstigste scenario kan vóór de 
zomervakantie de aanbesteding starten en na de zomervakantie zou kunnen worden begonnen met 
de nieuwbouw. Mochten er vanuit de buurt bezwaren komen, dan zal het proces langer in beslag 
nemen. 
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Wat verder ter tafel komt 

Kerstgala 

Abusievelijk stond in de brief dat het kerstgala een “verplicht karakter” heeft. Dat was niet de 
bedoeling.  

School “gunt” de leerlingen dit soort evenementen. Omdat er nu veel meer leerlingen met een 
internaliserende problematiek op school zitten dan voorheen zal (ook) dit jaar goed gekeken worden 
of dit evenement van meerwaarde is voor deze leerlingen. Moet school dit volgend jaar ook zo doen? 

Vanuit het ouderpanel worden complimenten gegeven over het invoegen van foto’s in de brief en over 
het tijdig versturen daarvan. 

Taxivervoer 

Vanuit het ouderpanel is er een brief opgesteld voor gemeentes en taxibedrijven over de slechte 
communicatie tussen vervoerders, ouders en scholen. School wil deze brief medeondertekenen. 
We hopen dat deze brief ertoe kan bijdragen dat ouders, leerlingen en school tijdig weten wat de 
status is van het taxivervoer op een dag. 

Paarse vrijdag 

Een groep leerlingen heeft aangegeven iets te willen doen met Paarse Vrijdag. Er zal een kraampje 
zijn met informatie en ook een lunch. Op school hangen posters met informatie hierover. 

Het wordt niet te groots aangepakt i.v.m. mogelijke overprikkeling. Wanneer leerlingen daarvoor 
aandacht willen vragen is dat goed. Wanneer leerlingen dat niet willen is dat ook goed. Iedereen, ook 
de docenten, staat het vrij hierin een keuze te maken. Kern is respect voor elkaar.  

Aanwezigheid ouderpanel op school na de kerstvakantie 

Januari 

19 Persoonlijk meesterschap voor ouders - eerste avond training II Aanwezigheid 

24 Koffiedrinken n.a.v. thema-avond ouders Aanwezigheid 

April 

13 Koffiedrinken n.a.v. thema-avond ouders Aanwezigheid 

Mei 

11 Persoonlijk meesterschap voor ouders - eerste avond training III Aanwezigheid 

Juli 

7 Diploma-uitreiking Aanwezigheid 

 

 


