Jaarverslag LR
Samenwijs Willibrordus 2018-2019
Het afgelopen jaar heeft de locatieraad 5 x volgens een agenda vergaderd. 1 extra vergadering is
geheel gewijd aan Ben Verbruggen die ons veel informatie heeft gegeven betreft de locatieraad. Ben
Verbruggen heeft een belangrijke rol gespeeld bij de start en vorming van Samenwijs (LR/SWR).
De vergaderingen hebben plaats gevonden op school en hierbij waren de volgende personen
aanwezig;
Frank van Geet en Katja Timmermans
Onderwijs: Linda Fonken – Wendy Jonkers – Annemieke Schilders – Joke Lagendijk
Opvang: Desiree van Luffelen – Miranda van Amelsfoort – Ankie van Strijdhoven – Inge Diepstraten
Linda is de voorzitter en vertegenwoordigt ons ook in de Samenwijsraad.
Hieronder treft u de belangrijkste punten aan waar de MR/LR zich mee bezig heeft gehouden.
Documenten
De schoolgids is dit jaar nog aangepast maar zal vanaf volgend schooljaar zichtbaar worden via een
ander format. Frank heeft het strategisch beleidsplan voor opvang en onderwijs toegelicht. Tevens
hebben we gesproken over de begroting, de nieuwe website en de privacywet. Frank is blij met de
leerlingenraad en de input van ouders in de klankbordgroep.
Tevens zijn alle verplichte documenten die behoren bij de LR dit schooljaar gecomplementeerd; denk
hierbij aan het modelreglement, huishoudelijk reglement en het medezeggenschapsstatuut.
3+ groep
Na de carnavalsvakantie is er een 3+ groep gestart waarbij peuters aansluiten in de kleutergroep.
Deze nieuwe combinatie is erg positief gestart en krijgt gelukkig een vervolg.
Overblijven
Diverse punten zijn besproken over het overblijven, denk hierbij aan de veiligheid, observatie,
geldstromen, vrijwilligersvergoeding en verantwoordelijkheid. Belangrijk is dat dit professioneel
aangestuurd wordt.
Communicatie
In elke vergadering komt communicatie als punt naar voren. Dit betreft communicatie naar
leerlingen, maar ook naar ouders/verzorgers en natuurlijk het team onderling. Denk hierbij aan
communicatie bij aanvang schooljaar, activiteiten, vervangen van leerkrachten en de overdracht van
opvang en het overblijven naar school en vice versa. Voor het komend schooljaar heeft Frank een
informatieboekje gemaakt. Dit is door de LR positief ontvangen en wordt op korte termijn afgerond.
Opvang en Onderwijs werken al veel samen en nu hebben we ook gestimuleerd dat bij diverse
activiteiten van de Oudervereniging pedagogische medewerkers aanwezig zijn om mee te kunnen
denken.

Rapportage
Rapportage wordt ook uitgelegd, Gynzy werkt op het niveau van het kind en niet op het niveau van
de groep. Uiteraard wordt het niveau van het kind wel bewaakt. Gynzy wordt steeds meer toegepast.
Tevens wordt er gekeken naar een andere wijze van rapportage. Dit wordt nog besproken in het
team en LR mag hierover meedenken. Tevens is het prettig als gegevens van opvang naar onderwijs
doorgaan. Uiteraard met toestemming van ouders.
Formatie
De formatie is opnieuw ingevuld en er komen 10 groepen. Tevens blijft de 3+groep bestaan en komt
er een unit groep 5+6. De LR heeft positief gereageerd op de formatie. Met het aankomend vertrek
van Ilona is het Frank toch weer gelukt om, samen met Lieke en Joy, de formatie rond te maken.
Nieuwe indeling opvang/onderwijs
Bij de start van de 3+groep is 1 lokaal komen te vervallen die dienst deed als locatie van de opvang.
Daardoor werd BSO verplaatst naar de aula. De aula bleek volgens GGD niet voldoende hoekjes te
hebben en daar wordt aan gewerkt.
Opvang
Meerdere onderwerpen die betrekking hebben op opvang worden al besproken in de SWR. Linda
communiceert dit overleg met ons. Vanuit opvang hebben we gesproken over het pedagogisch
werkplan, deze wordt nog aangepast. Tevens zijn het speelmateriaal en de speelplaatsen besproken.
We willen graag dat er voldoende uitdaging is en gedacht wordt aan schaduwplekken. Frank heeft dit
in behandeling. Diverse onderwerpen zijn aan bod gekomen; de Stint, vaccinaties, medewerker-kind
ratio en de indeling van de groepen.
Tot slot
Er is een jaarplanning waarvan bij elke vergadering diverse onderwerpen worden behandeld en
besproken.
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