
Verslag ‘It takes a village to raise a child!’ 

 

 

20 februari 2018 stroomde het leerplein boven vol, vol met ouders! 20 februari ontmoetten 

ouders elkaar, deelden idealen, wensen en mogelijkheden voor Springhigh. Er ontstonden ideeën, 

ouders commiteerden zich aan plannen en oplossingen. 20 februari realiseerden we ons dat het 

mogelijk is. Samen met elkaar kunnen wij echt de gaafste, meest bijzondere school van Nederland 

maken. Kortom we hadden een topavond! We delen dan ook graag de uitkomsten met alle 

ouders. Kijk wat je aanspreekt, waar je bij kunt helpen, neem contact met ons op, deel je ideeën of 

besluit dat je echt iets gemist hebt en wees er de volgende keer bij!  

 

Waarom deden we dit? 

We kwamen met 50 ouders en leerkrachten bij elkaar om te brainstormen over wat wij als ouders 

kunnen bijdragen om deze school tot het succes te maken dat we allemaal graag willen zien, want 

het docententeam werkt zich drie keer in de rondte en loopt over van ambitie maar kan het niet 

allemaal zonder de hulp van de ouders waar maken.  

 

Wat kwam aan bod? 

Als ouders dachten we in verschillende rondes na over: 

● OuderAdviesRaad: hoe geven we de OuderAdviesRaad vorm, welke rol krijgt zij, en welke 

taken horen daarbij? 

● Inrichting: wat kunnen we doen om de inrichting van de school te verbeteren, zeker ook met 

het oog op het feit dat we volgend jaar het hele pand hebben? 

● Communicatie (met, voor en door ouders): wat kunnen we zelf doen om de communicatie 

tussen ouders onderling en met de school verbeteren? 

● Promotie: hoe kunnen wij de school helpen met het werven van voldoende nieuwe 

leerlingen? 

● Community: hoe kunnen we echt een community bouwen rondom de school? 

● Naschools programma: hoe kunnen we een naschools programma gaan aanbieden? 

● Bonus: wat zijn er nog meer voor brandende punten die niet onder bovenstaande punten 

vallen? 

 

Wat was de uitkomst? (zie de bijlage voor meer informatie van de verschillende brainstormtafels) 

 

OuderAdviesRaad 

 

De ouderadviesraad wordt een klankbord voor het team van Springhigh. SpringHigh kan nieuwe of 
oude ideeën, naar behoefte, voorleggen aan de ouderadviesraad. De ouderadviesraad geeft hier 
vervolgens feedback op en denkt mee over punten die belangrijk zijn.  Binnen de ouderadviesraad 
zitten ouders die geïnteresseerd zijn in het inhoudelijke stuk zoals de leerlijnen of het rapport maar 
ook juist in bijvoorbeeld de buitenschoolse activiteiten of de feesten, verdeeld over projectgroepen. 
Afhankelijk van de vraag wordt het stuk van het team doorgespeeld naar het juiste groepje. Het kan 
natuurlijk tweerichtingsverkeer zijn. De ouderadviesraad kan dit andersom ook vragen aan het team. 
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Inrichting 

 

Het hele pand komt beschikbaar. Er is een duidelijke behoefte aan verschillende “hoeken” om te 

kunnen chillen. Een “huiskamer-achtige” sfeer en setting met oude meubels van leerlingen. We 

zouden ook allemaal een kleine bijdrage kunnen doen en met alle leerlingen naar de kringloop gaan. 

Er is ook behoefte aan lockers en aan inrichting van het schoolplein met meer speelmogelijkheden 

zoals een klimmuur. Er is nog niet een duidelijk plan of aanspreekpunt, meld je aan als je interesse 

hebt om dit te doen. Zijn er ouders die zich hier mee bezig willen houden? Er is al wel een groep die 

zich gaat buigen over de op hande zijnde verbouwing.  

 

Communicatie (met, voor en door ouders) 

 

Grootste vraagstuk was de voortgangscommunicatie over ontwikkeling van het kind. 

Oplossing: er komt een alternatief leerlingvolgsysteem dat door zowel kinderen + leerkracht wordt 

ingevuld. Hiervoor moet een klankbord/testpanel komen 

Klankbord/testpanel:  Odette (moeder Camiel), Roy (vader Kymo), Emine (moeder Kaan), Esma 

(moeder Camil) 

 

Promotie 

 

Leerlingen van SH (VO) geven voorlichting op hun oude basisschool over SH 

 

Probleem/oplossing: 

1.Relatie met basisscholen goed houden. Oplossing:in eerste instantie richten op 8e groepers voor 

overstap naar VO 

2. Belangen die uit elkaar lopen. Oplossing: subsidies die er zijn 

3. Agenda ouders. Oplossing: via de community Manon (moeder Isar) 06 20809941 

 

 

Community 

 

Het zou gaaf zijn als SpringHigh het kloppende hart van een community zou worden tussen ouders, 

de buurt, het stadsdeel en ondernemers. Om te beginnen zal er een linkedingroep worden 

aangemaakt om te inventariseren wat wij als ouders al in huis hebben aan kennis, kunde en netwerk. 

Laurens de Knijff gaat hiermee aan de slag. Daarnaast zou het leuk zijn als er ouders zijn die zin 

hebben om echt een project op te zetten om deze community leven in te blazen. Lijkt het je wat? 

Meld je vooral aan.  

 

Naschools programma 

Er is nagedacht over een naschools programma op verschillende punten: 

● creatief: toneel, muziek,  

● sportief: diverse sporten, verdeeld over bijvoorbeeld blokken van 10 weken.  

● ontwikkeling van het kind: faalangst, stressreductie en huiswerkbegeleiding. 

Er zal een inventarisatie gemaakt worden onder ouders wie wat kan bieden, vervolgens wordt hier 

een rooster van gemaakt. Daarna moet het stokje worden overgenomen door iemand die de 

organisatie wil uitvoeren en coördineren.  
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Bonustafel 

 

Maatschappelijke projecten/ervaring in de buurt 

Inventarisatie onder ouders mogelijke projecten/bezoeken 

Uitzoeken verzekering/leeftijdsrestricties 

Navragen bij Esprit (Gerwalt: uitzoeken wat er binnen Esprit al is of gedaan wordt aan 

maatschappelijk ervaringsplekken) 

Ellanie (moeder Stijn) 

Elwin de Vries (contactpersoon maatschappelijke stage/uitzoeken verzekering/leeftijdsrestrictie) 

Gerwalt Spijkerman (vader Mees) gerwalt@hotmail.com 06 20097131 

Dave Hoekstra (dhoekstra@springhigh.nl) wil best meedenken en testen met een pilot-groep 

 

En hoe nu verder? 

 

Al met al was het een superinteressante avond waarbij veel ideeen zijn doorgesproken. Het is altijd 

een uitdaging om dit nu ook echt van de grond te krijgen. In de bijlage staan de uitwerkingen van de 

verschillende tafels. Lees dit ajb even door en kijk waarbij je jouw kennis, kunde en vooral 

enthousiasme kunt meegeven. It takes a village to raise a child!  Dit willen we graag echt verder 

ontwikkelen. We hopen dat jullie mee willen doen. Het kan iets structureels zijn of juist iets 

eenmaligs. Denk aan koken, begeleiden van uitjes, een gastles geven over een onderwerp waar jij 

warm voor loopt. Ook kan het gaan om je aan te sluiten bij een bepaald groepje om verder iets uit te 

werken. We hopen van jullie te horen! 

 

 

 

Dan nog iets leuks extra’s: 
Altijd al Spaans willen leren? 
 
Geef je nu op om Spaans (bij-) te leren bij juf Rosana en help een Spaanse bieb te starten voor de 
Spring High leerlingen! 
 
Je krijgt ... 

cursussen Spaans waarin je op een praktische manier de taal kunt leren.  

We leren niet uit een boek en stampen geen regels en rijtjes. We leren door te communiceren. 

 

Het kost je ... 
75 euro voor 10x 1,5 uur; op vrijdagavond om 19.00 uur max. 12 deelnemers 
 
Met het geld worden er leesboekjes (easy readers) in het Spaans aangeschaft.  
 
interesse mail naar juf Rosana: r.navarro@springhigh.nl 
 
ps. Voor Duits en Engels is dit ook mogelijk. Bij interesse informeer bij juf Karin: 
k.foidl@springhigh.nl 
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