
Notulen klankbordgroep 12 januari 2017 

1. Het idee wordt geopperd om een keer met de klankbordgroep ouders en de klankbordgroep 

leerlingen bij elkaar te gaan zitten om de visitatie te bespreken. 

2. Mirella Adams is het nieuwe lid van de klankbordgroep. Zij stelt zich voor aan de rest. 

3. Het Shakespeare Project wordt geëvalueerd. Het project is positief ontvangen door 

leerlingen. Het is wel jammer dat er dit jaar geen uitvoering was. 

4. Er worden ideeën aangedragen voor de Open Dag. De volgende ideeën komen aan bod. 

- Minilesjes in het Engels tijdens Open Dag 

- Foto’s van reizen ophangen/neerleggen 

- Meer aandacht voor CLIL 

- Meer aandacht voor overgang onderbouw naar bovenbouw 

- (Mogelijke) extra kosten voor ouders 

- Laat leerlingen meehelpen 

Alle ideeën worden meegenomen bij de voorbereiding van de Open Dag. 

5. Er wordt gesproken over de visitatie. De klankbordgroep geeft de volgende aandachtspunten 

voor de visitatie mee: 

- Buitenland Stage 

- Verslaglegging 

- PE 

- Sportdag 

6. De thema-avond georganiseerd door het onderzoeksteam wordt geëvalueerd: 

- Niet alle bassischolen waren op de hoogte van de avond. 

Rondvraag: 

- Op basisscholen is niet altijd voldoende bekend over TTO. Ook wordt er in de POVO niet 

altijd aandacht aan besteed. Jasper en Corien gaan dit bespreken met de teamleiders. 

- Hoe staat het er voor met de buitenlands stage. De coördinator van de stages houdt 

goed de vinger aan de pols. Corien gaat haar vragen hoe de zaken er op dit moment 

voorstaan. 

- Is het een idee om een databank voor de buitenlands stage aan te legen met 

contactpersonen? Corien weet dat hier in het verleden terughoudend op is gereageerd 

om de verantwoordelijkheid van het vinden van een gastgezin bij de leerling ligt. Corien 

zal het idee van een database nogmaals bespreken met de teamleiders. 

Actiepunten: 

- Jasper en Corien gaan de voorlichting van basisscholen over TTO bespreken met de 

teamleiders. 

- Corien gaat navragen aan de coördinator van de buitenland stages hoe de zaken ervoor 

staan. 

- Corien gaat de mogelijkheid van een database overleggen met de teamleiders. 


