
 

Beste ouders/verzorgers van De Bloeiwijzer, 

 

Wat fijn dat u zich hebt opgegeven voor de werkgroep ‘communicatie op De Bloeiwijzer’. 
Wij willen u graag uitnodigen om samen met een aantal deskundigen en medewerkers 

van De Bloeiwijzer uw ideeën/meningen/tips te delen om de communicatie op De 

Bloeiwijzer te verbeteren.  

 

In totaal hebben 4 ouders zich opgegeven. Vanuit het team en de 

Medezeggenschapsraad (MR) zijn de volgende mensen aanwezig: 

- Maarten Loeve (leerkracht, MR lid, website, Parro) 

- Lisette van Zandwijk (leerkracht, gedragsspecialist, contactpersoon, beleid) 

- Jacqueline Visser (administratie, belangrijke spil in communicatie naar ouders) 

- Melanie (MR lid, moeder van leerling) 

- Maaike van den Busken (kindercoach) 

- Dyane Stam (maatschappelijk werk en wijkcoach) 

- Ronald Bouwman (directeur)  

 

Graag zou ik met u een eerste overleg willen inplannen op De Bloeiwijzer: 

- Maandag 25 november van 09.00 - 10.30 uur óf  

- Maandag 02 december van 15.15 - 16.30 uur. 

Graag hoor ik z.s.m. van u of u één of beide data aanwezig kunt zijn. Vervolgens zal ik u 

laten weten welke datum het gaat worden. 

 

Inhoud van het overleg 

 

1. Invulling voor workshops met ouders 

Een belangrijk onderdeel wat wij van ouders terugkrijgen, is dat er de behoefte is om 

ouders met elkaar te laten praten over verschillende onderwerpen. Als school vinden wij 

dit ook belangrijk en willen wij dat graag faciliteren en aandacht geven.  

Vanuit diverse gesprekken met verschillende individuele ouders zijn een aantal 

belangrijke onderwerpen naar voren gekomen betreffende opvoedingsvraagstukken. 

Hieronder leest u een aantal van deze onderwerpen. Wij zouden het fijn vinden om 

vanuit uw behoefte (en behoeften van andere ouders) tijdens ons eerste overleg te 

kunnen aanvullen. 

Wij denken aan workshops waar ouders: 

- Samen kunnen koken en praten; 

- Onder het genot van een hapje een goed gesprek kunnen voeren; 

- Erkenning en herkenning als ouders onderling kunnen ervaren. 

 

Vanaf januari 2020 gaan Maaike van den Busken (Kindercoach) en Dyane Stam 

(Maatschappelijk werk en wijkcoach) op De Bloeiwijzer workshops organiseren voor 

ouders; ouders van de Bloeiwijzer. Tijdens deze workshops zullen zij in de keuken van de 

Bloeiwijzer met elkaar koken en samen praten over onderwerpen die ouders 

bezighouden. Om die onderwerpen te bespreken die echt belangrijk zijn, is het voor ons 

goed om jullie stem te horen.  

 

De onderwerpen waar wij uit kunnen kiezen zijn: 

o Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen van mijn kind? 

o Het nut van gezonde voeding op de concentratie van mijn kind. 

o Hoe blijf ik als ouder betrokken bij wat er op school gebeurt en hoe kan ik mijn 

kind daarbij ondersteunen? 

o Mijn kind en seksualiteit, wat is normaal voor de leeftijd en hoe praat ik hierover 

met mijn kind? 

o Mijn kind en social media 

o Waarom geef ik mijn kind wel/geen zakgeld?  

o Hoe help ik mijn kind met sociale vaardigheden?  

o En……  



 

2. Communicatiemiddelen met ouders 

Als school gebruiken wij diverse middelen om informatie aan ouders door te geven, 

waaronder:  

- Parro 

- Website 

- Nieuwsbrieven 

Hoe ervaren ouders dit? Wat zijn tips en tops? Wat zijn wensen van ouders?  

 

3. Ideeën/wensen inbreng van ouders 

Alles omtrent dit onderwerp wat nog ter tafel komt, wat leeft bij u als ouder(s).  

 

 

Ik hoop u te ontmoeten op één van de voorgestelde data, laat u mij dit weten? 

Alvast bedankt voor uw interesse, medewerking en aanwezigheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ronald Bouwman 

 

 

 

 

 

P.S. Hieronder de eerder genoemde deskundigen Maaike en Dyane die workshops gaan  

organiseren in de keuken van De Bloeiwijzer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaike van den Busken Dyane Stam  

 


