Een verslag naar aanleiding van de ouderpanelbijeenkomst van maandag 29 oktober 2018:
Nienke Broersma (leerkracht) Klaske zonderland (ouder) Jantina Zijlstra (ouder) en Jill Hom (directeur)
hebben gesproken over Sociale Media en Communicatie op CBS De Paedwizer.
Sociale Media:
Op school wordt bij de Kanjertraining aandacht besteed aan Sociale Media. Het thema gaat vooral
Omgaan met naar gedrag in de digitale wereld (sociale media zoals chatboxen, WhatsApp, Twitter en
Facebook. Leerlingen leren om geen benzine te geven aan naar gedrag (geldt ook voor de digitale wereld). We
besteden aandacht aan het blokkeren van vuilchatters, roddelen, hacken, privacy en stellen dat pesten via
internet strafbaar is. We bespreken nettiquette en wijzen op het bestaan van www.meldknop.nl. Tevens wordt
er aandacht besteed aan het feit dat internet gelukkig ook heel positief ingezet kan worden. Aan het eind van
dit thema brengen we kinderen weer in contact door met elkaar te spreken in de Kanjerkring.
Een idee van de ouders is om een workshop te organiseren.
Volgens de ouders zou dit kunnen gaan over:
De invloed van Sociale Media op kinderen, wat zeggen de deskundigen hierover (Zijn er cijfers
bekend?)
Ouders handvaten geven over hoe om te gaan met sociale Media
Welke grenzen maak je voor je eigen wereldje om je heen?
Hebben jullie interesse in een workshop Sociale Media? Of hebben jullie nog brandende vragen over dit
onderwerp? Laat dit dan aan de hiervoor genoemde ouders weten of stuur een mail naar:
directeur.depaedwizer@cbo-meilan.nl
Communicatie:
Wij willen ons dit schooljaar oriënteren op een digitaal Ouderportaal.
Sommige ouders zijn al bekend met ouderportalen van kinderdagverblijven of middelbare scholen en maken
gebruik van een communicatie app.
Volgens de ouders en teamleden van De Paedwizer moet het doel van het ouderportaal in eerste instantie puur
informatief- en nuttig zijn (Rijders / hulpvraag / spreekuur/ziekmelding/ verslaglegging gesprekken) Een
kalender in het ouderportaal zou zeer prettig zijn. Belangrijke mededelingen moeten volgens het ouderpanel
via een mailing of een brief worden meegegeven. Ouders zijn benieuwd naar kosten en hoelang alle informatie
blijft bestaan. De vraag of de toetsuitslagen erop moeten staan is volgens de ouders lastig. Mocht deze keuze
gemaakt worden moet je ouders er wel in meenemen. Hoe ga je namelijk thuis om met toetsuitslagen? De
vraag “Wat heeft het kind eraan?” moet altijd centraal staan. Rapporten worden nu als erg waardevol ervaren.
Het zou jammer zijn als dit zou komen te vervallen. Het fysiek in de handen hebben vinden kinderen en ouders
erg fijn. Aan de andere kant wordt alles toch digitaal. Ouders willen wel meedenken in mogelijkheden voor een
ouderportaal. Voorwaarde is dan dat er een overzicht wordt gemaakt van wat je precies wilt onderzoeken.

