Evaluatie ouderavond 2016
Ouders
Tips:
“Kijk kritisch naar de onderwerpen. Wij zijn net nieuw als ouders op school, dus
onderwerpen zoals weerbaarheid en kanjertraining zijn erg interessant en erg prettig dat dat
op zo'n avond uitgebreid wordt uitgelegd. Wij kunnen ons echter voorstellen dat voor
ouders met kinderen van groepen van de bovenbouw dit natuurlijk niet direct meer
interessant is; Zo is natuurlijk ook 'leren lezen' echt iets voor de onderbouw. Mogelijk is het
een idee om bij ouders te brainstormen naar ideeën voor invullingen van workshops.”
“Een piepklein tipje is om op de gekleurde kaartjes nog het lokaal te zetten waar de workshop
plaatsvindt. Het wijst zich uiteindelijk ook wel, maar als relatief nieuwe ouder had ik even
moeite met het vinden van de plek waar de workshop plaatsvond.”
“Ik had bij de workshop weerbaarheid meer praktische tips voor thuis verwacht. Het ging nu
vooral over de inhoud van de trainingen”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tops:
“ Ik vond het een zeer waardevolle ouderavond. Leuke opzet om zelf 2 workshops te kunnen kiezen.
Goed om gebruik te maken ook van de eigen talenten van het team. Vooral leuk om tijdens een
workshop ook actief/ creatief bezig te zijn. Leuke informele start van de avond met sta- tafels en een
aantal zitjes. Goede organisatie met betrekking tot de logistiek voor wat betreft de workshops...”
“Niets dan lof. Wat een inspirerend, enthousiast team zijn jullie. Een

school om trots op te zijn!”

“Ik vond de workshop Chromebook heel erg leerzaam en weet nu wat mijn dochter op school doet
met het Chromebook en ideaal als ze thuis met haar huiswerk aan de slag moet dat ze dat online
verder kan maken net als op school. Heel interessant en ben blij dat ik naar de ouderavond ben
gekomen.”
“Gisteravond heb ik de ouderavond als zeer positief ervaren. Vooral de workshops die je nu kon
kiezen waren goed. Voor elke categorie zat er wel wat bij. Bij het lezen hebben we weer tips en trucs
meegekregen en de kanjertraining was bijna te kort, Hihi. Mooi om t zien hoe ze
daar nu in de oudere groepen verder meegaan. Toen onze dochter op school kwam is dat bij de
kleutergroep wel besproken, maar nu kwamen de oudere groepen ook aan bod. Mooi gedaan zo!”
“Leuke insteek om voor workshops te kiezen. Ik heb Ontdekkend Leren gevolgd. Mooie verdeling
tussen zelf experimenteren en luisteren. Meester Gert legt duidelijk en boeiend uit, dat is fijn! Ook
goed voor de sociale contacten om in kleinere groepen te doen. Ik ben helemaal voorstander van het
21ste eeuw leren! Het is er echt de tijd voor.”

“Interessante workshops, vervolg is wenselijk, vol enthousiasme gebracht, mijn complimenten!”

“We vonden het zeer waardevol. We hebben duidelijke uitleg gekregen over de
kanjertraining en het ontdekkend leren. We vonden het erg leuk dat beide workshops
interactief waren en gevuld met veel voorbeelden uit de praktijk. Wij denken dat dit zeker
een leuke invulling is voor een ouderavond. Organisatie was ook prima.
“Ik heb als ouder enorm genoten van de ouderavond op de spiegel gisteravond. Het was erg goed
georganiseerd, waarvoor mijn complimenten. De onderwerpen spreken aan en de inhoud van
de twee programma’s die ik heb gezocht (neurofeedback en onderzoekend leren) waren heel mooi
uitgewerkt.
Deze twee programma onderdelen waren hartstikke interactief. Ik vond de leerkrachten van
ontdekkend leren zeer enthousiasmerend en ik heb genoten van hun presentatie. Het is goed om te
weten dat de Spiegel bezig is met visieontwikkeling ten aanzien van het nieuwe leren. Tenslotte mijn
complimenten voor de inleiding van Max, wat een mooi en boeiend, ontroerend praatje. Met twee
prachtige verhalen, die denk ik veel ouders wel raakten. ”
“Ik vond deze opzet heel leuk, voor elk wat wils. Ik ben bij 6 en 7 geweest: weerbaarheid en
hersenfabriek. Allebei leuk en interessant.”
“Top dat je naar een workshop kunt gaan waarin je geïnteresseerd bent! Ik zou in ieder geval de
kanjer training, neurofeedback en wellicht ook weerbaarheidstraining jaarlijks laten terug keren als
blijkt dat daar genoeg animo voor is. Nieuwe ouders of ouders die er deze keer niet bij konden zijn....
aangevuld met nieuwe c.q. andere onderwerpen. goed georganiseerd ! Dank!”
“Ik vond de ouderavond een leuke en leerzame avond. De workshops waren interessant en nu kon je
kiezen waar je heen ging en wat speelt bij de leeftijd van de kinderen. Prima organisatie!”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leerkrachten
Tips:
“Vraagt wel het een en ander van de leerkrachten. Zeker voor de mensen die die dag ook nog
werken...is het een zeer lange, intensieve dag. Ik zou een ouderavond plannen in januari. Ik vond
deze datum niet uitkomen.”
“De opening ook voorzien van een aantal mededelingen: eventjes over de a.s. nieuwe collega, de
verhuizingen, vluchtelingenbeleid. Even een kleine schets van de school hoe het er op dit moment
uitziet. Zodat de ouderavond niet een op zichzelf staand iets is, maar onderdeel uitmaakt van ons
hele schoolgebeuren.
En in de nieuwsbrief vlak van tevoren nog een bericht dat je geplaatst wordt waar je je voor hebt
opgegeven, zonder persoonlijk antwoord op je opgave. En het tijdstip nog een keer duidelijk. (Had ik
gedaan in de agenda van de laatste nieuwsbrief, maar dat was niet overgenomen ). Er kwamen
ouders naar mij toe om deze dingen te vragen.”

Tops:
“Leuke avond met leuke zinvolle workshops,

goed georganiseerd!

“Ik vond het geweldig zoals je het hebt opgezet: een aantal eigen en een aantal gastsprekers en de
koffie door het team. Ook qua organisatie met de kaartjes voor de workshops. Helemaal top!
Ook het idee van de sta tafels was goed gevonden; we waren immers maar heel kort plenair bijeen.”
“Ik vond het een zeer geslaagde ouderavond en zeker in deze opzet voor herhaling vatbaar. Ouders
konden immers een workshop kiezen waar ze meer van willen weten. Dat maakt dat je een
breder publiek aanspreekt.
Ik hoop dat we nog meer collega's enthousiast krijgen om een workshop te verzorgen mochten we
deze opzet nog een keer neerzetten. Ik heb een mooie en inspirerende avond gehad ondanks dat ik
het erg spannend vond om een workshop aan ouders te geven.”

Ideeën voor komende jaren:
Workshop: kindercoach/kindertolk 
Shelley Ensink: “Ik bedacht me dat ik mezelf voor een volgende keer ook best zou willen aanbieden
als kindercoach/ Kindertolk om op die manier met ouders te kunnen sparren over de opvoedkundige
problemen waartegen zij wellicht aanlopen. Mooi ook om dit samen te doen met Anouk Uitslag als
leerkracht/ kindercoach en remedial teacher van de school zelf.”
Workshop: Lentekriebels o.l.v. GGD en twee leerkrachten (onder- en bovenbouw)
Workshop: Mindset
Workshop: Kanjertraining 2
Workshop: Ontdekkend leren 2
Werkgroep bestaande uit ouders en leerkrachten. Samen opgaan…

