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Oudertevredenheid 
Het rapport over de oudertevredenheid is ontvangen. De directeur geeft aan dat alle 
leerkrachten voor 22 september hun gedeelte van het rapport zullen ontvangen. Zij 
zullen daarna een plan van aanpak maken waarin ze aangeven wat ze kunnen 
verbeteren. Dit kan ook op instellingsniveau worden besproken in het MT. Er komt 
vlak na de herfstvakantie een bericht aan de ouders waarin dit wordt kenbaar 
gemaakt en spoedig daarna (uiterlijk voor de kerstvakantie) een bericht over wat de 
school gaat doen met de gegeven informatie. Op de MR vergadering komt het 
onderwerp terug waarbij ook nagedacht is door de school hoe de privacy van de 
docenten kan worden gewaarborgd. 
 
Tussenschoolse opvang 
Nadat de directeur van de school met instemming van de MR de nieuwe regeling 
heeft gepresenteerd bij ouders zijn er vele kritische geluiden naar voren gebracht. 
Ouders zijn ontevreden over de plotselinge forse stijging van de bijdrage en het 
moment van communicatie (vlak voor de vakantie). 
De directeur erkent de klachten over de communicatie en heeft daarom zijn voorstel 
terug getrokken. Hij heeft nu een voorstel gedaan om de komende weken de 
regeling te bespreken. Helaas was het contract al wel getekend met Halo Jobbing 
voor het komend schooljaar zoals met de MR afgesproken. 
In een brief aan de ouders zal de nadruk liggen op het duidelijk maken waarom de 
tussenschoolse opvang is veranderd en de ouders in staat te stellen mogelijke 
alternatieven te bieden die tot lagere kosten kunnen leiden. Wel staat vast voor MR 
en de directeur dat we niet naar de oude regeling terug kunnen omdat MR en 
directeur hiervoor geen verantwoording kunnen nemen. 
De directeur geeft verder aan dat hij op de valreep een subsidieaanvraag bij de 
gemeente zo heeft aangepast dat hij wellicht ook ten behoeve van de 
tussenschoolse opvang aangewend kan worden. 
 
Calamiteitenprotocol 
Naar aanleiding van een val-incident met een kind wordt de veiligheid besproken. De 
directeur geeft aan dat er voldoende BHV-ers  in dienst zijn. Er bestaat een 
draaiboek calamiteiten uit 2007. De Gantel heeft geen eigen protocol. Wel is de 
afspraak dat leerkrachten direct ouders bellen en indien het ongeval zodanig erg en 
urgent is dat er altijd een leerkracht (bij afwezigheid van een ouder) meegaat naar 
het ziekenhuis. 
Alle incidenten behoren te worden bijgehouden in een systeem. 
De directeur zal in de volgende vergadering aangeven of er wijzigingen in de huidige 
gedragslijn noodzakelijk zijn. 
  
Gedragsprotocol 
Naar aanleiding van het gedragsprotocol wordt besproken in hoeverre ouders 
gedwongen kunnen worden mee te werken aan een kindonderzoek en welke de 
sancties zijn die de school kan inzetten. In de afgelopen tien jaar zijn er drie kinderen 
van de school verwijderd. Dit is duidelijk veel minder dan bij omliggende scholen. 



 


