
Informatieavond 23 september

Programma:
20.00 – 20.45 uur: 
gezamenlijke informatie

20.45 – 21.15 uur:
Workshopronde 1

21.20 – 21.50 uur:
Workshopronde 2



Even voorstellen



Schoolontwikkeling

- Gepersonaliseerd leren; Kinderen kennen de doelen voor een periode, deze 
zijn inzichtelijk en visueel gemaakt voor de kinderen.

- Kinderen leren meer over de verschillende leerstrategieën 
( monstertjes van leren leren) en krijgen inzicht in hoe ze het best leren.

- De instructies worden gegeven via het 6 fasen model, we werken met 
succescriteria ( wanneer is het een succes?) 

- We werken met schoolbrede coöperatieve werkvormen
( verschillende activiteiten om te oefenen met een doel)



Vergroening speelplaats



Schoolraad



Verkeerswerkgroep geschiedenis

- Eigen ervaring drukte in Haagstraat
- Aanrijding kind
- Gesprek teamleider
- Gesprek wijkagent
- Gesprek Wethouder/verkeersambtenaar
- Besproken binnen MR/Schoolraad
- Hieruit voorkomend een verkeerscommissie



Verkeerswerkgroep
Ouders:
Stijn van Merendonk Mylene Geven Piet Martens

Leerkrachten:
Rosanne Karien



Plan van aanpak

- BVL= Brabants Verkeerlabel (criterium waaraan school moet voldoen)
- Inventariseren drukte Haagstraat in ochtend om aanpak te bepalen
- Breder draagvlak creëren ( o.a. vanuit wijkcommissie/wijkagent)
- Ouders vaker informeren omtrent verkeersafspraken



Gerealiseerd

- Nieuwe gele strepen op stoep ter verduidelijking stopverbod. (i.s.m. 
wijkcommissie)

- Politie controleert frequenter op stopverbod/foutparkeren (i.s.m. 
wijkcommissie)

- Verkeersafspraken rijrichtingen e.d. vaker in de Windwijzer publiceren
- Presentatie vanavond voor uitleg en eventueel nieuwe knelpunten
- Na de herfstvakantie eerste 2 parkeervakken (voor de Dorenhagen en de 

Windroos) vrij voor parkeren ouders



Toekomst

- Lopende zaken continueren 
- Inventariseren nieuw knelpunten
- Ideeën van ouders verzamelen 

(mag via school infodewindroos@skozok.nl
of pietmartens@hotmail.com)

- Hebt u vragen/ideeën. Spreek een 
verkeersouder of een juf aan!

- Vragen? Dank voor u aandacht

mailto:infodewindroos@skozok.nl
mailto:pietmartens@hotmail.com


Workshoprondes

20.45 – 21.15 uur Workshopronde 1

1. Een dag in de onderbouw (doen en maken onderbouw> werkplek geel)
2. Grote klus in de bovenbouw (rekenwerkplek bovenbouw)
3. Sociaal-emotionele ontwikkeling (taalwerkplek onderbouw> werkplek blauw)
4. Een dag in de bovenbouw (ontdekken bovenbouw)



21.20 – 21.50 uur Workshopronde 2

1. Een dag in de onderbouw (doen en maken onderbouw> werkplek geel)
2. Grote klus in de bovenbouw (rekenwerkplek bovenbouw)
3. Sociaal-emotionele ontwikkeling (taalwerkplek onderbouw > werkplek blauw)
4. Een dag in de bovenbouw (ontdekken bovenbouw)

Workshoprondes


