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GROOT OVERLEG OUDERPANEL - KORT VERSLAG 

Het ouderpanel had op 11 oktober 2022 een overleg met de directeur, de maatschappelijk deskundige 
en, op uitnodiging van de directie, de IB-er van de OZA.  Er zijn een aantal punten besproken: 

Personele zaken 

Op dit moment zijn er vacatures voor de vakken Nederlands en Maatschappijleer. Gezien het grote 
aantal openstaande vacatures in de regio wordt het een hele uitdaging hierin te voorzien.  

Voor wiskunde geven vanaf dit schooljaar twee oud-leerlingen van het Coornhertgymnasium extra 
ondersteuning. Uitvraag bij de mentoren en de vakdocenten leert welke leerlingen hiervoor in 
aanmerking komen. Mét de resultaten van de afgenomen Cito kan steeds gerichter worden bekeken 
of leerlingen bijles, huiswerkbegeleiding of één-op-één begeleiding van Ad Astra nodig hebben. 

MR 

Vanuit het ouderpanel zal een nieuw lid de oudergeleding van de MR versterken.  

Aanwezigheid ouderpanel 

Speerpunt van het ouderpanel dit schooljaar is om haar bekendheid onder ouders te vergroten. Het 
ouderpanel zal dan ook steeds zichtbaarder worden op school.  

Wendagen groep 8 leerlingen 

Op school wordt besproken hoe de groep 8 leerlingen een “zachte landing” op het Kesper kunnen 
geven door ze alvast op school te laten kijken. Het ouderpanel geeft de tip om leerlingen te laten 
wennen ná schooltijd, bijvoorbeeld van 15u tot 16u. Dat tijdstip geeft minder onrust op school. 

Communicatie 

Informatie voor ouders 

Vanuit het ouderpanel kan informatie met ouders worden gedeeld via de mail en de website 
(Downloads). Dit speelt al binnenkort voor het Jaarplan 2022-2023 en dit verslag. Afgesproken wordt 
dit altijd via de directeur en de administratie te laten verlopen.  

Relevantie informatie voor ouders vanuit school staat bijna altijd in een of meer bijlagen. Het 
ouderpanel geeft aan dat het risico bestaat dat deze niet worden geopend en zo informatie niet wordt 
gelezen. Kan school de informatie direct in de mail plaatsen? Vanuit het ouderpanel wordt een tip 
gegeven hoe dit zou kunnen. 

Communicatie en ASS 

Het ouderpanel dringt er al enige tijd op aan dat communicatie naar leerlingen meer geschikt moet zijn 
voor leerlingen met ASS. Maar ook andere leerlingen kunnen hier zeker baat bij hebben. Denk dan 
aan stappenplannen (hoe pak ik iets aan?), studievaardigheden en leerstrategieën (wat past bij mij?). 

School is op dit moment bezig te kijken hoe er één persoon verantwoordelijk kan worden voor 
studievaardigheden en sociale vaardigheden. Hoewel school focust op de klassen 1 en 2 wordt vanuit 
het ouderpanel geadviseerd álle leerlingen hiervan te laten profiteren. Elke leerling heeft hier baat bij 
en “verdient” dit ook. Er is inmiddels al veel goed materiaal beschikbaar. 

De IB-er heeft ter inzage de methode Proeftuin, die tijdens LOB (loopbaanbegeleiding) wordt gebruikt 
meegenomen. In deze methode is ook aandacht voor studievaardigheden. 

Een ander punt waar communicatie beter kan is in de voorbereiding van “evenementen”. Denk aan 
het schoolkamp, het educatieve uitje, de (afgelopen) schoolreis. 

De directeur geeft aan dat er een duidelijke richtlijn is geformuleerd over het voorbereiden en 
communiceren van evenementen. Het is de bedoeling dat mentoren drie weken vóór een evenement 



 

 2 van 2 

Ouderpanel Kesper College (p.a.:) Nansenstraat 40 2806 HM  Gouda Mailadres: ouderpanel.kespercollege@apps.horizon.eu 

beginnen dit voor te bereiden en hierover ook moeten communiceren naar ouders en leerlingen. In de 
praktijk blijkt dat dit regelmatig niet gebeurt.  

Vanuit het ouderpanel is vorig schooljaar geadviseerd een buddysysteem in het leven te roepen om 
het voor leerlingen gemakkelijker te maken de drempel naar een evenement over te gaan. Een 
dergelijk systeem is al eerder gebruikt op het Kesper. School heeft advies gevraagd aan de 
leerlingenraad. 

In de praktijk blijkt dat niet elke docent op de hoogte is hoe met ASS-leerlingen goed gecommuniceerd 
kan worden. Omdat er al veel kennis in huis is lijkt het snel haalbaar te zijn deze kennis te gebruiken 
om een richtlijn op te stellen, bijvoorbeeld via de “Geef me de vijf”-methodiek, en deze over te dragen 
aan alle docenten.  

Status Somtoday 

Tijdens de startdag is volgens afspraak aan ouders gecommuniceerd dat er verschil is tussen 
Somtoday online en de Somtoday app. Online zien ouders méér informatie dan in de app. 

Wat nog niet goed werkt is dat het huiswerk in Somtoday niet altijd klopt met wat de leerlingen in de 
agenda hebben staan. Ook zijn de studiewijzers in Somtoday nog niet gevuld met de te behandelen 
lesstof. Op school zijn hier wel degelijk afspraken over gemaakt. Met de informatie vanuit het 
ouderpanel wordt hier binnen het team opnieuw naar gekeken. 

Wat verder ter tafel komt 

Earplugs loop 

Op advies van het ouderpanel heeft school gekeken naar deze earplugs. Om hygiënische redenen 
worden deze niet door school aangeschaft. School ziet wel de voordelen van deze earplugs. Daarom 
wordt hier in de volgende nieuwsbrief aandacht aan gegeven. 

Onrust in school 

Het is dit schooljaar erg onrustig op school. Dit speelt met name in twee klassen. Deze onrust vergt 
veel van het personeel, zowel qua tijd als energie en gaat soms ten koste van andere klassen. 

Rustplek 

Er wordt op school nagedacht over een rustlokaal. Maar voor wie (time-out, rust, verdriet)? En wie 
gaat toezicht houden? Er is hier binnen school nog geen consensus over. 

Nieuwbouw 

De directeur geeft aan dat het voorlopig ontwerp is goedgekeurd en er wordt gewerkt aan het 
definitieve ontwerp. Helaas lijkt het erop dat vanuit de buurt bezwaarprocedures worden opgestart.  
Is dat het geval, dan kan weer veel vertraging ontstaan. Er is een mediator ingeschakeld. 

Aanwezigheid ouderpanel op school (tot de kerstvakantie)  

Oktober 

19 Koffiedrinken n.a.v. thema-avond ouders 

November 

3, 10, 17, 24 Persoonlijk meesterschap voor ouders* - training I  

9 Open avond 

21 & 23 OPP-gesprekken (flitsgesprekken) 

December 

1 & 8 Persoonlijk meesterschap voor ouders* - training I 

*  Tijdens de drie trainingen Persoonlijk Meesterschap voor ouders, die elk uit zes avonden bestaan, 
wil het ouderpanel op één avond per training aanwezig zijn. Dit wordt nog overlegd met school. 


