
Overleg Parentes-directie Piramide woensdag 16 april 8:30-10:00 uur 

Aanwezig: Marjan Zwart, Louise Gros, Annemarie Gips, Erna Luijendijk en Marc Horree 

Notulen vorige bijeenkomst 

Notulen vorige bijeenkomst ontbreken en zullen alsnog worden toegezonden (actie Piramide) 

Samenwerking 

De samenwerking Parentes-Piramide verloopt rommelig. Afspraken zijn last minute afgezegd en 

agenda’s worden laat aangeleverd. Nog steeds is er onduidelijkheid vanuit de Piramide over 

activiteiten. De verhuizing en wisseling van leerkrachten speelt hierin volgens de Piramide een rol. De 

Piramide geeft aan dat het tijd duurt voordat een leerkracht zijn/haar draai gevonden heeft in het 

deltaonderwijs. Op dit moment wordt als leerlijn de minimale doelen van de methodes 

aangehouden. Ook het vormgeven van een Engelse methodiek voor de deltaklassen neemt veel tijd 

in beslag. Delta-onderwijs blijft in ontwikkeling. Het sterpakket is een enorme aanvulling. Op dit 

moment is echter nog steeds de pilotfase. De inburgering van het sterpakket duurt nog zeker 1 jaar.  

Parentes geeft aan eerder een agenda te willen ontvangen en eerder op de hoogte te willen zijn van 

cancelling van afspraken. Ook Parentes plant hier namelijk tijd voor in.  

Excursies 

Parentes geeft aan weinig voortgang te zien in excursies. Hierdoor is het lastig geld aan ouders te 

vragen. Dit speelt met name voor groep 5/6 en 7/8. Groep 3/4b loopt aanzienlijk beter.  

De Piramide heeft zelf aan het begin van het jaar aangeven dat het bedrag van € 50,= nodig was om 

excursies te kunnen vormgeven. De Piramide geeft aan dat sommige excursies gratis zijn en dat dit 

terugwerkend inzicht is. Parentes geeft aan dat dit samenvalt met een goede planning, waarvoor de 

organisatie verantwoordelijk is.  Er is vanuit de Piramide nog geen duidelijkheid over invulling van het 

laatste trimester. 

Sterpakket 

Uit de pilot blijkt dat de software van het Sterpakket blijkt door slechts 1 persoon bijgehouden kan 

worden. De Piramide zal hierover contact opnemen met de uitgever (actie Piramide).  

De eerste ervaringen met het Sterpakket zijn positief. In de deltaklassen slaan vooral out of the box 

aan. Op dit moment wordt er nog geen 5 uur mee gewerkt. 

Parentes geeft het gevoel te hebben, dat er niet altijd voldoende uitdaging beschikbaar is als 

kinderen de methode uitgewerkt hebben. 

Parentes vraagt hoe het staat met de coördinatie en begeleiding van leerkrachten. De Piramide geeft 

aan iedere woensdagmiddag deltaoverleg te hebben, waarbij directie, leerkrachten en IB’ers 

aanwezig zijn. 

Parentes benadrukt het sterpakket goed te evalueren. Dit zal in juni gebeuren (actie Piramide) 

Ook de excursies van komend jaar zullen in juni in beeld zijn (actie Piramide) 



 

Kleurenprinter 

De Piramide geeft aan dat zij er de voorkeur aan geeft deze via Marktplaats te verkopen.(actie 

Parentes) 

 

Specsavers 

Parentes  vraagt na te denken over het specsaversgeld en hier in juni op terug te komen (actie 

Piramide) 

Kangoeroewedstrijd 

De Piramide geeft aan hier normaal wel aan mee te doen, dit jaar niet. 

Volvo Ocean race 

De Piramide geeft aan hier nog over te communiceren 

Lego League 

Geen reactie 

Gesprek OPOZ 

De Piramide gaat achter de afspraak van april aan, maar verwacht dat dit niet meer in deze maand 

zal lukken (actie Piramide) 

Bestuur Parentes 

Parentes geeft aan dat het moeilijk is het bestuur te bevolken. Dit heeft alles met het vertrouwen van 

ouders te maken. De Piramide geeft aan dat er veel gebeurt.  


