Verslag Ouderavond 9 oktober 2018
In de Nieuwsbrief van november 2018 voor alle ouders van de SKOV-scholen heeft u een impressie
gekregen van de ouderavond over het Koersplan Primair Onderwijs. Hierbij een uitgebreider verslag
van deze ouderavond.

Koersplan Primair Onderwijs geslaagd

Op dinsdag 9 oktober heeft een groep van zo’n 70 ouders meegedaan aan de ouderavond over de
SKOV-Koers voor de Toekomst. Het Koersplan Primair Onderwijs, het afgelopen jaar tot stand
gekomen, was daarvoor de basis (zie website SKOV)
http://deskov.nl/uploads/files/SKOV%20PO%20Koersplan%202020%20def%20juni%2018.p
df
Deze uitnodiging aan alle ouders was bedoeld om een ieder de gelegenheid te geven mee te denken
over de toekomst van het basisonderwijs in Volendam en in gesprek te gaan over de KOERS die de
komende jaren richting geeft.
De basisscholen in Volendam willen het onderwijs vernieuwen en stellen zich tal van vragen.
 Hoe kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de nieuwsgierige houding en de natuurlijke
motivatie van kinderen om te willen leren? Hoe maken we het onderwijs spannender?
 Wat hebben onze kinderen nodig om goed voorbereid te zijn op een veranderende (digitale)
maatschappij? Is die toekomst niet dichterbij dan we denken?
 Hoe kunnen we u als ouder er meer bij betrekken?
Deze vragen vormden onder meer de basis van het programma wat ingericht was rondom drie
thema’s:
1. Onderwijs in Ontwikkeling
2. Partnerschap met ouders
3. Talentontwikkeling en samenwerking met de gemeente

Na een inleiding door de Bovenschools Manager Wilma Tjalsma zijn de thema’s toegelicht door
respectievelijk Lucia van der Velden (directeur Spinmolen), Jan Nieuweboer (ouder en lid GMR/ MR)
en Vincent Tuijp (wethouder Jeugd Edam-Volendam en ouder). Na elke introductie volgden stellingen
en een stemming om de meningen te peilen. Daar kwam meer dan voldoende gespreksstof uit naar
voren waarover onder leiding van de directeuren basisonderwijs is gediscussieerd.

Stellingen met uitkomsten KOERS ouderavond 9 oktober 2018

Thema Onderwijs in Ontwikkeling
1. Als de CITO scores voor Taal Lezen en Rekenen maar op orde zijn. Dat is voor mij als ouder
het enige wat telt.
2. Dat kleuters niet meer getoetst mogen worden vind ik een goede zaak.
3. Klassikaal lesgeven, met de leerkracht als kennisoverdrager, is niet meer van deze tijd.

THEMA Ouderbetrokkenheid
4.
5.
6.
7.

Als ouder wil ik veel meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van mijn kind.
Het 10-minutengesprek: daar hoort mijn kind toch bij te zijn?
Ik vind het een goede zaak dat scholen in Volendam zich van elkaar mogen onderscheiden.
Alle ouders in Volendam willen dat het gesprek over plaatsingsbeleid gevoerd wordt.

THEMA Talentontwikkeling
8. Volendamse kinderen krijgen een goed aanbod in de vakken muziek, sport en bewegen, dans
en drama, kunst en cultuur.
9. Het is de taak van de scholen om ook voor een goed naschools programma te zorgen met
muziek, sport en bewegen, dans en drama, kunst en cultuur.
10. Als het de SKOV lukt om samen met ouders en gemeente een op talenten gericht programma
te bieden (LEF, Samen Beter) verminderen zij met elkaar de drank- en drugsproblemen.

De uitkomsten van alle ronde tafelgesprekken hieronder op een rij op basis van de vooraf gestelde
vragen.
Het meest kansrijk is…
 Het onderwijs meer richten op kwaliteit (samenwerken, luisteren, respect tonen) en minder op
kwantiteit (veelheid van kennis);
 Samenwerkend en oplossingsgericht leren;
 Stimuleren van creatief denken en bieden van meer uitdaging;
 Het zelf plannen en vergroten van zelfsturing;
 Mogelijkheden onderzoeken om ouders mee te laten denken;
 Kinderen eigen keuzes leren maken en inzetten op eigenaarschap, dit vergroot ook de
betrokkenheid en motivatie;
 Actief leren omdat het meer rendement oplevert dan passief leren;
 Het leren onderzoeken op jonge leeftijd al aanbieden;
 Toetsen minder belangrijk maken, het is geen doel op zich;
 Ruimte geven voor profilering van de scholen, dit geeft een boost aan de kwaliteit van het
onderwijs. Die scholen ontwikkelen zich sneller;
 Een breed naschools aanbod zodat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en benutten;
 Deze koers waarmee we kinderen beter voorbereiden op de veranderende samenleving en dus
de toekomst.
Aanvullingen en suggesties zijn…
 Kinderen en ouders mee laten denken over onderwijs van de toekomst;
 Realistisch blijven;
 Profileren is prima maar zorg wel voor de basisvoorwaarden waar alle scholen aan moeten
voldoen;
 Zo’n avond vaker organiseren.
Wat we niet moeten doen…
 Het goede overboord gooien;
 Te snel vooruit willen;
 Losse projectjes binnen klassikale lessen – zorg voor integratie;
 Het plaatsingsbeleid wijzigen voordat scholen zich hebben kunnen profileren;
 Wanneer er meer onderscheid komt tussen de scholen dan moeten ouders de kans krijgen om
een specifieke school te kunnen kiezen, passend bij hun kind.
Vragen die over blijven…
 Zijn deze veranderingen richting de toekomst wel voor ieder kind geschikt?
 Zou Montessorionderwijs passen binnen deze nieuwe koers?
 Wordt er gezorgd voor een goede balans tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’?
 Hoe kun je als ouder weten welke onderscheidende school het beste past bij je kind, je moet
toch al een keuze maken als je kind 3 jaar oud is?
 Hoe worden de kinderen in hun ontwikkeling gevolgd als het gaat om ‘brede vaardigheden’?
 Komen er ook andere vormen van toetsing?
 Hoe worden de lesstof en het behalen van de doelen bewaakt?
 Hoe bereid je leerkrachten voor op deze veranderingen en hoe volg je deze ontwikkelingen?
 Hoe wordt Wetenschap en Technologie ingezet ten behoeve van toekomstbestendige banen?
 Is het traditionele rooster (ochtend/middag) nog van deze tijd? Is een continurooster mogelijk
effectiever?
 Past het huidige plaatsingsbeleid in de toekomst nog wel?

 Hoe zien de financiële consequenties van dit Koersplan er uit, mede vanuit het gegeven dat
scholen een eigen begroting gaan opstellen?
 Verandert de rol van de ouders binnen de nieuwe koers? Zo ja, in welke hoedanigheid?
 Hoe is de visie van de scholen en de SKOV als het gaat over de Katholieke identiteit?
Samenvattend
Op basis van de uitkomsten van de stellingen en alle input vanuit de gespreksrondes mogen we
concluderen dat de Koers voor de Toekomst van het primair onderwijs in Volendam in grote lijnen
door de aanwezige groep ouders omarmd wordt.
De vragen die gesteld worden zijn reëel en horen bij het veranderingsproces, voor ouders en
kinderen en ook voor leerkrachten en directeuren;
Er is tevens de vraag gesteld hoe de voortgang van het Koersplan wordt bewaakt. Dit is mede de
reden om een volgende avond voor ouders te organiseren in het voorjaar van 2019.
Tot slot
Zeer tevreden waren we over de opkomst van deze ‘eerste’ koersavond voor ouders van de SKOVscholen. Opvallend was de enorme betrokkenheid bij het onderwijs van de aanwezigen. Fijn om te
horen dat deze ouders het proces en de stappen naar de toekomst willen volgen. Mooi dat op
verzoek van ouders een dergelijke avond voor herhaling vatbaar is, we waren nog lang niet
uitgesproken.
Een prachtige avond om te koesteren!
Een volgende avond wordt georganiseerd in het voorjaar van 2019. Wij hopen ook dan weer op veel
belangstelling!
Noot
De vooraankondiging en het programma voor 14 mei zijn inmiddels verspreid.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Aanmelding:

DINSDAG 14 MEI 2019
Sint Jozefschool
19.00u tot 21.30u
secretariaat@deskov.nl

