
Agenda, Locatieraad Samenwijs 
Willibrordus 
 
 

  
 
Voor:             Leden Locatieraad 
Notulist:       Ankie (de notulist zorgt ook voor wat lekkers voor op tafel) 
Datum:        donderdag 20 juni 2019 
Aanwezig:  Frank, Annemieke, Miranda, Desirée, Ankie, Inge, Linda, Joke, 
Wendy 
Afwezig:   
 
 
 
 
 
 

Agendapunt Besproken Actie 

1. Opening 
19.00 uur 

Aanpassingen op de statuten mogen deze week naar 
Linda worden gemaild.  

 
 
 
 

2. Vanuit de directie 
19.00 uur 

• Begroting. 
Frank licht toe hoe de begroting met een 
aanpassing toch op nul of iets in de plus uit 
kan gaan komen.  
 

• Werkverdelingsplan 2019-2020 (arbo-
coördinator niet vergeten) 
Frank heeft het plan nog niet af. Hij zal dit de 
komende weken ter goedkeuring bespreken 
met Linda en Wendy. 

 

• Informatieboekje 
Frank licht het informatieboekje toe en er 
worden aanpassingen geopperd.  
Het aangepaste informatieboekje wordt eind 
van het schooljaar per mail gestuurd aan alle 
ouders.  

 

• Overblijven 
Vanaf het nieuwe schooljaar zal er 1 dag in 
de week een pedagogisch medewerker van 
opvang aanwezig zijn bij het overblijven.  
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• Inspectie 
Op 23 september komt er bezoek van de 
inspectie.  
 

3. Notulen Locatieraad 
(Zie bijlage mail) 
20.45 uur 

• Akkoord. 
Dit betreft de notulen van 28 maart en van 
21 mei 2019. 
 

Linda 

4. Vanuit de SWR 
19.50 uur. 

• Zie bijlage. Notulen van 8 mei. 

• Verslag inspectiebezoek. Zie bijlage. 
De inspectie kondigt vooraf aan op welke 
punten er beoordeeld wordt.  
 

Linda 
Iedereen 

5. Notulen 
oudervereniging 
 

• X  

6. Vanuit Opvang 
19.30uur. 

• Toelichting 4-ogen principe 
Anouk gaat het 4-ogenprincipe 
onderbouwen, waarom het bij uitzondering 
is toegestaan.  
Linda vraagt de opvang-medewerkers uit de 
SWR om het evt. risico van de pedagogisch 
medewerkers, met Marianne en Arnoud te 
bespreken.  

 

• Pedagogisch werkplan kinderopvang 
Alle op- en aanmerkingen zijn inmiddels naar 
Frank gemaild. Anouk is het werkplan aan 
het herschrijven. Komt op agenda bij de 
volgende vergadering. 
 

• Stints: Enquete-uitslag: Zie bijlage. Stints zijn 
inmiddels weer besteld, en gaat zijn weg 
weer vinden. Voor de 4 stints die we hadden 
krijgen we 4 nieuwe terug. 
De enquête is alleen verzonden naar ouders 
van Onderwijs, wat een mogelijke verklaring 
kan zijn voor de weinige reacties.  
  

• Vaccinaties 
Zie bijlagen: Ze zijn ermee bezig. Dit zijn de 
stappen tot nu toe binnen de SWR.  
 

Miranda 
 
 
 
 
 

7. Lopende zaken 
20.00 uur 

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

• Website: Ben, onderdeel Pesten nog 
toevoegen. 

               Ook jaarverslag 2018-2019 toevoegen. 
 

 
 
 
Linda 
 
 
 
 



•  Status klankbord/leerlingenraad 
Frank is erg tevreden. 
 

• Communicatie nieuwe schooljaar 
 Frank stuurt het informatieboekje nog door.   
Bedankt voor jullie input. 
 

• Schaduwplekken 
De speelplaats bij de peuters / kleuters zal 
worden aangepast. Hiermee zullen meer 
schaduwplekken worden gerealiseerd. Op 
dit moment vraagt Frank offertes op.  

 

• Jaarplan 2019-2020 
Het jaarplan wordt in het samenwijsplan 
opgenomen. Dit agendapunt wordt 
doorgeschoven naar de 1e vergadering na de 
vakantie.  
 

• Samenwijsplan Willibrordus 
Het samenwijsplan wordt geschreven door 
Franca Rops (ingehuurd door de stichting). 
Wegens omstandigheden heeft dit 
vertraging opgelopen. Het huidige 
schoolplan gaat verlengd worden. (moet 
voor inspectie) 
We stemmen ermee in dat het huidige 
schoolplan wordt verlengd. 
 

• Er komt een externe coach, die de nieuwe 
leermethoden (spelend en gepersonaliseerd 
leren) gaat begeleiden.  

 

 
 
Frank 
 

8. Jaarplan LR 
20.15 uur 

• Jaarverslag 2018-2019. Inge maakt het 
verslag na deze vergadering. 

 

• Overzicht rechten (2x) Samenwijsraad, 
Locatieraden en ‘jaarkalender’. 
Zie bijlages! 

• Onze LR;  kunnen/mogen/moeten we meer 
doen met onze posities in de LR. Kunnen we 
taken verdelen? 
Inge gaat samen met Linda en Frank de 
vergaderingen voorbereiden, op vooraf 
geplande momenten.  
 

• 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. 

Inge 
 
 
Linda 
 
 
 
Inge 
 
 
 
 
 
 
Ankie 
 
 
 



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. 
Dit onderwerp zal regelmatig terugkeren op 
de agenda. Verder proberen we allemaal 
aandacht te hebben voor dit punt.  
 

• Verdeling agendapunten onderwijs/opvang. 
Een gepast jaarplan geeft meer structuur en 
ik denk dat we meer contact moeten maken 
met onze achterban 
Dit onderwerp zal regelmatig terugkeren op 
de agenda. Verder proberen we allemaal 
aandacht te hebben voor dit punt.  
 

• Huishoudelijk reglement LR: Zie bijlage 
Iedereen leest het reglement door en mailt 
feedback aan Linda. 
 

• Modelreglement LR: Zie bijlage 
Iedereen leest het reglement door en mailt 
feedback aan Linda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge 
 
 
 
 
Linda 
 
 
 
Linda 

9. Data LR 
vergaderingen  
20.50 uur 

- Data vergaderingen: 
 

• 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. Annemieke 

2. Miranda 

3. Desirée 

4. Wendy 

5. Inge 

6. Joke 

7. Ankie 

 

10. Rondvraag/wvttk 
20.50 uurr 

  * Inge stelt een vraag over de voortgang van de 
Impulsklas. Er komt volgend schooljaar budget om 
de Impulsklas twee keer te draaien.  
* Inge geeft aan dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van het beveiligde gedeelte van de website. Dit is 
een aandachtspunt voor volgend schooljaar.  
* Joke vraagt Frank of het mogelijk is om de 
vervangers aan te kondigen bij afwezigheid van de 

 
 

 
 

 
 

 



leerkracht. Dit verbeterpunt had Frank al onder de 
aandacht. 
 

11. Sluiting vergadering 21.00 uur  

12. Volgende 
vergadering 

Nog niet bekend.  

 
 


