
Goedenavond allemaal, 

  

Bij deze een kort verslagje van ons overleg. Aantekeningen heb ik tijdens het gesprek niet 

gemaakt dus ik ben vast wat vergeten. Als je vind dat ik iets belangrijks ben vergeten of je bent 

het met onderstaande (deels) niet eens: Laat van je horen. 

  

Vanavond hebben we met Wim Klapwijk, Willem de Koning, Sylvia Wildeboer, Ed Buren en 

Aike Rijsterborgh (Bestuur en MR) de begroting voor 2016 doorgelopen voor het Ridderspoor en 

gepraat over groei. 

  

Op dit moment staat er een tekort op de begroting voor 2016 van ca 30.000,- EUR. Als we de 

kleuterklassen met nieuwe instroom van nog minimaal 20 kinderen (geen zij-instroom) 

voor volgend schooljaar kunnen laten groeien is dat begrotingstekort opgelost. Uiteindelijk willen 

we toe naar 3 kleuterklassen met gemiddeld 28 kinderen en 6 volwaardige bovenbouwklassen. 

(Maar dat hoeft niet meteen komend jaar.) 

  

Dus gaan we inzetten op deze groei. Het idee is dat dat het beste bereikt kan worden 

door positieve mond-op-mond-reclame en door mensen in de school te laten kijken en 

voelen. Vandaar de genoemde punten: 

  

Sylvia gaat met een aantal collega's dit schooljaar nog 4 open dagen organiseren: 2 woensdagen 

en 2 zaterdagen. 

Willem heeft ervaring met open dagen en heeft belooft een keertje mee te komen kijken zodat hij 

advies en of tips kan geven. Zou jij hem dan willen uitnodigen Sylvia? 

  

Misschien kan er een ludieke actie verzonnen worden om meer (gratis) ruchtbaarheid te geven 

aan de open dagen. 

  

Wellicht kan de communicatie met ouders nog sneller, correcter, "commerciëler". 

  

We kunnen de kinderen vanuit Sterrenspoor voorrang aanbieden bij plaatsing op onze mooie 

school. Ook als er geen wachtlijst is. 

  

Ouderbetrokkenheid kan o.a. worden vergroot door het stimuleren van een ouderraad. De MR zal 

dat dus ook doen. 

  

We gaan proberen om de MR op korte termijn met minimaal 1 ouder te laten groeien. Ik ga 

komende week verder met het organiseren van een oproep voor in het Ridderspoortje. 

 

  

Helaas lijkt er op dit moment geen ruimte te zijn in de begroting voor "ouderbetrokkenheid 3.0". 

Wellicht ontstaat die ruimte er wel als de gewenste groei is gerealiseerd. 

  

De volgende bijeenkomst van MR met bestuur zal plaatsvinden op maandag 11 januari 2016 om 

18:00. 

  

Maaike: Wellicht is het prettig/handig als we elkaar tussentijds ook nog even kort spreken: laat 

maar weten of je dat graag wil. 

  

Groet, 

  

Ed Buren 


