
Notulen, Locatieraad Samenwijs 
Willibrordus 
 
 

  
 
Voor:             Leden Locatieraad 
Notulist:       Joke (de notulist zorgt ook voor wat lekkers voor op tafel) 
Datum:        dinsdag 21 mei 2019 
Aanwezig:  Frank, Annemieke, Miranda, Desirée, Ankie, Inge, Linda, Joke 
Afwezig:  Wendy 
 
 
 
 
 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening 
19.30 uur 

 
Wendy is afwezig 
 

 
 
 
 

2. Vanuit de directie 
19.30 uur 

• Begroting.  Hoe is nu de stand van zaken? 
R.V.T. is akkoord gegaan met de begroting op 
bestuursniveau. LR hoeft geen 
instemming/advies te geven. 
Binnen Onderwijs is er verlies gedraaid, met 
goedkeuring. Verder is  er een fout ontdekt in 
de administratie (het niet boeken van 
uitgaven) waardoor er dit kalenderjaar nog 
wat bezuinigd moet worden. 
De LR hoeft geen goedkeuring te geven aan de 
begroting, maar Frank vindt het belangrijk de 
LR wel op de hoogte te houden. 

• Samenwijsplan Willibrordus toelichten 
Het samenwijsplan wordt geschreven door 
Franca Rops (ingehuurd door de stichting). Ze 
willen de samenwijsplannen tegelijk laten 
lopen. Wanneer de conceptversie klaar is, 
wordt deze met de LR gedeeld.   

• Jaarplan 2019-2020 
Het jaarplan heeft 2 hoofdonderwerpen, nl; 
- 0 jaar - groep 3, waarbij het spelend leren 
centraal staat 
- groep 4 - 13 jaar, waarbij het 
gepersonaliseerd leren (denk aan werken met 
de Ipad) centraal staat 

 



Het jaarplan wordt doorgeschoven naar de 
volgende vergadering. Het jaarplan wordt in 
het samenwijsplan beschreven. 

• Activiteiten/jaarkalender --> ouderhulp. 
Op de studiedag van 29 mei wordt de 
ouderhulp besproken. Wanneer is er wel en 
wanneer is er geen hulp nodig? 
Ook wordt er met het maken van de 
jaarkalender afgestemd wat wanneer wordt 
ingepland.  
Miranda geeft aan dat er wellicht vanuit de 
Opvang ook medewerksters ingezet kunnen 
worden bij activiteiten. 
Ankie maakt de opmerking dat de 
Koningsspelen op het einde van de kleuters 
erg rommelig was. Er waren op dat moment 
alleen ouders en stagiaires aanwezig. De 
aanwezigheid van een leerkracht was 
wenselijk geweest, want wie is er op dat 
moment eindverantwoordelijke? 

• Formatie. Wordt ter plekke uitgedeeld met 
daarbij een toelichting van de keuzes. 
De formatie is uitgedeeld en toegelicht. De LR 
geeft een positief advies.  

• Mededeling;  
De IEP-toets is gemaakt en de uitslagen zijn 
binnen. Binnen onze school worden de 
uitslagen pas bekend gemaakt wanneer de 
papieren versie binnen is. Nu is er een fout 
gemaakt, voorheen mocht er een enkelvoudig 
advies gegeven worden, maar vanaf dit jaar 
moet het een meervoudig advies zijn. Daarbij 
is het fout gegaan, dat sommige leerlingen 
een hoger of lager advies hebben gekregen 
dan dat het werkelijk is. Onze school betreft 
het 2 leerlingen. 
Er is bovengemiddeld gescoord met 83,5 (en 
na correctie 83,7). Het landelijk gemiddelde 
ligt op 81,8. 

3. Notulen Locatieraad 
(Zie bijlage mail) 
21.05 uur 
 

• Akkoord. 
Dit betreft de notulen van 29 januari.  
De notulen van de vergadering met Ben 
Verbruggen heeft iedereen al eerder 
ontvangen. Maar volgen nog extra bij de 
volgende vergadering. 

Linda 

4. Vanuit de SWR 
21.00 uur 

• Zie bijlage. Notulen van jan. en maart. 

• Verslag inspectiebezoek. Zie bijlage. 
Verslag doornemen voor de volgende vergadering. 

 
 

 
 
Iedereen 

5. Notulen • Zie bijlage. Van maart  



oudervereniging 
21.10 uur. 

6. Vanuit Opvang 
20.35 uur. 

• Voortgang T.S.O. 
Frank is in gesprek met Berdy voor een 
tussenoplossing. Donderdags gaat er een 
pedagogisch medewerker meelopen en gaat 
dan samen de lijnen mee uitzetten om 
gerichter gestuurd te worden.  
Frank wil graag groeien naar elke dag een 
pedagogisch medewerker erbij.  
Wellicht komt er komend jaar ruimte met 
Loni. Kan zij nog iets betekenen voor het 
overblijven? 
Als je overgaat naar een volledige opvang van 
Samenwijs dan heeft dat consequenties voor 
de bijdrage. Binnen de SWR is er ook aandacht 
voor. Wanneer het binnen onze locatie blijft, 
kunnen de inkomsten ook op onze locatie 
blijven. Dit is een afweging die Frank gaat 
maken. 
Frank heeft nu ook het financiële inzicht. De 
reserves die opgebouwd zijn in de afgelopen 
jaren wil hij gaan gebruiken voor het 
aanpassen van de aula.   

• Pedagogisch werkplan kinderopvang 
Alle op- en aanmerkingen mogen naar Frank 
worden gemaild.  
Ankie had nog een vraag m.b.t. afwijking 
leidster-kindratio. Geldt hier niet het 4-ogen 
principe? Daar mag je beperkt van afwijken. 

• Communicatie tussen opvang en ouders 
(algemeen en frequentie van gebruik dagboek) 
Miranda kijkt het gebruik van het dagboek na 
en bespreekt het binnen het team van 
Opvang.  

• Vaccinaties 
De vraag is of er een beleid is als kinderen niet 
zijn gevaccineerd? Arnoud is ermee bezig op 
stichtingsniveau en komt hier bij het MT op 
terug.  

 
 
 
 
 
 

7. Lopende zaken 
20.10 uur. 

• Arbo-coördinator  
Dit wordt in het taakbeleid volgend schooljaar 
meegenomen 

• Aandachtsfunctionaris = Katja 

• Site: Foto is aangepast. Nog wel in kleur. Maar 
zo is hij wel beter. Toch nog zwart-wit van 
maken? Jaarverslag is nog oud, nog wijzigen.  
Over onderdeel pesten op site ben ik met Ben 
in gesprek.  
Foto in kleur laten. 
Jaarverslag van 2018-2019 maakt Inge. Deze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vervangt de oude.  
Onderdeel pesten wordt nog vervolgd op de 
site. 

• Status klankbord/leerlingenraad 
Frank is erg tevreden. 

• Status instroomgroep 
Het gaat erg goed met de instroomgroep. Het 
loopt! 
Lieke is een aanwinst en de wens is om haar 
voor de organisatie te behouden. 

• Communicatie nieuwe schooljaar 
Het gaat hierbij om praktische zaken voor 
nieuwe leerlingen, maar ook voor leerlingen 
(& de ouders) die de overstap naar een 
nieuwe groep maken.  
- Wat hebben ze nodig in de nieuwe groep? 
Bijv. schort, meeneemmap, beker 
- Wanneer hebben ze gym en wat hebben ze 
daarvoor nodig? 
-  In welk lokaal zitten de kinderen volgend 
schooljaar? 
- Bij wie en wanneer moeten ze zich 
aanmelden voor het overblijven? 
 
Wanneer je nog aanvullingen hebt, mag je ze 
naar mij (Joke) mailen. Ik verzamel ze dan en 
zorg dat het bij Frank komt.  

 
Linda/Ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen 

8. Jaarplan LR 
 

• Jaarverslag 2018-2019 Wie gaat deze maken? 
(per schooljaar aanhouden) 
Inge wil deze maken. 

• Taakbeleid volgend schooljaar (o.a. arbo-
coördinator) 

• Onze LR;  kunnen/mogen/moeten we meer 
doen met onze posities in de LR. Kunnen we 
taken verdelen? 
Wordt meegenomen naar de volgende 
vergadering als eerste punt. 

• Hoe willen we onze achterban meer 
informeren en betrekken. Ik denk dat het 
moment waarop wij worden betrokken in de 
besluitvorming hier ook invloed op heeft. 
Meestal krijgen wij een plan pas 
gepresenteerd wanneer het al klaar is. 
Wanneer we eerder in het proces betrokken 
kunnen worden, kunnen we meer invloed 
uitoefenen.  En evt een beroep doen op onze 
achterban. 
Wordt meegenomen naar de volgende 
vergadering. 

• Verdeling agendapunten onderwijs/opvang. 
Een gepast jaarplan geeft meer structuur en ik 

 
 
Inge 
Frank 
 
 
 
 
Inge 
 
 
Ankie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge 



denk dat we meer contact moeten maken met 
onze achterban. 
Wordt meegenomen naar de volgende 
vergadering. 

9. Data LR 
vergaderingen  

- Data vergaderingen: 
do 20 juni (let op! Dat is veranderd) Daarna borrel 
samen met de O.V. 
 

• Data vergaderingen 2019-2020 vastleggen: 
Linda doet een voorstel. Liever 1 avond meer 
inplannen  zodat er tijd is om in te zoomen, 
dan elke keer een race tegen de klok.  

 
Notulist volgende vergadering: 

1. Ankie 
2. Annemieke 

3. Miranda 

4. Desirée 

5. Wendy 

6. Inge 

7. Joke 

 

10. Rondvraag/wvttk 
21.15 uur 

• Vacature PO-raad plein 013. Stemmen. Zie 
eerdere mail. 
We hebben het besproken en besloten op wie 
we gaan stemmen. 

• Stint; is er al meer duidelijkheid? En hoe zijn de 
reacties van ouders nav het formulier?  
Dinsdag 28 mei wordt binnen het MT het 
voornemen om de stint weer te gaan 
gebruiken, besproken en besloten.   
Het overgrote deel van de ouders is akkoord 
voor het gebruik van de stint. 

• Is opvang ook betrokken bij 90-jarig bestaan 
van de school? 
Opvang wordt ook betrokken. 

• Schaduwplekken op speelplaatsen? 
Frank gaat bekijken of er subsidie voor 
mogelijk is. 

 
 

 
 

 
 

 

11. Sluiting vergadering 21.50 uur  

12. Volgende 
vergadering 

Donderdag 20 juni  

 
 


