
 

Vastgestelde notulen 10-12-2019 

Notulant : Emma 

Aanwezig: Jurgen, Rudi, Willem Jan, Sanne, Annemarie, Lies, Sacha, Petrie, Emma, Lilian 

Afwezig: Floris,  

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Notulen goedkeuren. 
 

Notulen 23-09-19 goedgekeurd.  Jurgen 

Ingekomen mail en mededelingen. 
1. definitieve GGD rapport van BSO 

Starrebos (L.ianne). Ter info. Vragen 
hierover? 
 

1 aantekening: Dat onze onderwijsassistent nog niet gekoppeld was met zijn VOG aan het systeem. 
Iedereen die direct of indirect te maken heeft met de kinderopvang wordt nu ook gekoppeld. 

Jurgen 

Vanuit de directie 
 

1. Samenwijsplan 
2. Schoolanalyse toetsing mei 2019 
3. Veiligheidsplan mei 2019 
4. Schoolgids 2020-2021 
5. Begroting 2020 
6. Ouderportal app Konnect 

Brandweer is komen her controleren, bleken leidingen door brandschotten geboord, zijn niet 
brandwerend. 
Deur bij kleuterlokalen is gemaakt, blijft nu open en valt dicht als er brand is. 
 

1. Samenwijsplan 
2. Schoolanalyse toetsing mei 2019 

Ter info, qua opbrengsten zijn er wat puntjes. We halen toetsing op basis van afgelopen 2 jaar 
wel. Wordt opnieuw besproken als er een midden toets analyse is.  

3. Veiligheidsplan mei 2019 

 
 



7. Ebike lease concept ter vervanging 
van fietsplan 

8. Kindkaart en Parnassys 
9. Vervolg vacature manager 0-7 
10. Hoofdlijnen algemeen beleid 

(organisatorisch, financieel en 
onderwijskundig) (volgens 
jaarplanning, wellicht in 
bovenstaande punten reeds aan 
orde gekomen) 
 

Dit was er nog niet. WJ stelt dit op. Hier moet je straks alles in kunnen vinden qua protocollen 
en hier kan je dan altijd naar verwijzen. 

4. Schoolgids 2020-2021 
Nog niet helemaal af, er moet nog van alles aangepast worden. 

5. Begroting 2020 
Per 1 augustus gaan we terug naar 14 groepen. Hierna volgen mededelingen die niet 
opgenomen worden in de openbare notulen omdat deze nog niet verspreid mogen worden 
maar eerst in het team besproken worden.  

6. Ouderportal app Konnect 
In het onderwijs zijn we ons aan het oriënteren op een app waarmee we de ouder 
communicatie beter kunnen laten verlopen. En zo ook gespreksplanners uit kunnen doen. 
Opvang heeft deze app al, dus dan staan alle gegevens in 1 app. 10 januari worden de ouders 
hierover geïnformeerd. 

7. Ebike lease concept ter vervanging van fietsplan 
Gaat naar de samenwijsraad als het plan klaar ligt. Onderwijs heeft een fietsplanregeling, 
maar opvang niet. 
Is het interessant voor de personeelsleden?  
Per 1 april wordt dit als er animo voor is gelanceerd. 

8. Kindkaart en Parnassys 
Afgelopen maandag is er overleg geweest met intern begeleiders om te kijken wat we nu 
doen. Bleek: 80 procent van de kindkaart staat al in parnassys. Gekeken is hoe overige 20% 
ook in Parnassys gezet kan worden zodat alles in 1 systeem staat. Dat scheelt de leerkrachten 
veel werk. In Februari worden tijdens de studiedag de medewerkers geinstrueerd over hoe 
alles in Parnassys te zetten. Tot februari gaan we nog alles in de kindkaarten zetten. Voor 
medewerkers scheelt het straks heel veel werk.  

9. Vervolg vacature manager 0-7 
Manager is per 1 januari aangesteld. Lysanne Timmermans. Is er bij de studiedag bij geweest. 

10. Hoofdlijnen algemeen beleid (organisatorisch, financieel en onderwijskundig) (volgens 
jaarplanning, wellicht in bovenstaande punten reeds aan orde gekomen) 
Heel hard nadenken hoe we het willen en hierbij de goede keuzes maken. 

11. Groene schoolplein: 
Gaan in het voorjaar beginnen, gemeente gaat akkoord behalve nog 1 puntje. 
Er komt een klimtoestel op de oude fietsplek.  



 
Belangrijk punt: Communicatie! Ouders altijd goed op de hoogte houden.  

Opvang; 
1. Lopende zaken vanuit het team 

 
 

- GGD is geweest. Rapport moet nog komen. 
- We gaan weer naar 24 kinderen in de peuterkleutergroep groeien. Mocht er een controle 

komen en de GGD meldt dit door naar de Gemeente zal de Gemeente in overleg gaan. 
Daarnaast zal er met de GGD, de Gemeente en Samenwijs een gesprek volgen om te kijken 
hoe we hier in de toekomst mee om gaan. 

 
 
 
Manager 

Onderwijs; 
1. Lopende zaken vanuit het team  

 

- Studiedag gehad: met onderzoekend en spelend leren bezig geweest. Welke kant willen we 
op en hoe willen we onze visie gaan vorm geven. Bovenbouw heeft ook flinke stappen gezet, 
veel ideeën gekregen.  

- s ‘Middags ging het over cultuur. Cultuuronderwijs in gaan richten op Starrebos. Wat vinden 
wij belangrijk. Icc’ers (Interne cultuur coördinators) gaan hier mee verder. 

- Veel over visie gehad. 
- 1ste  ziektegolf is geweest. 

 
 
 

Directie verlaat de vergadering.   

Overige punten; 
1. Attenties 
2. Verkiezingen 
3. Notulen op internet. StaVaZa 
4. Verzendgroep voor mail LR StaVaZa  
5. Bestemming ouderbijdrage (volgens 

jaarplanning) 
 

 
1. Attenties 

Floris, volgende vergadering 
2. Verkiezingen 

Bekeken wordt wie er in de locatieraad komt voor Lillian. Er zijn misschien al 2 leerkrachten 
die interesse hebben. 

3. Notulen op internet. StaVaZa 
Annemarie mailt vastgestelde notulen naar Esther Huijben, zij zet ze op de site. 

4. Verzendgroep voor mail 
Esther heeft een mailgroep aangemaakt met alle leden erin.  

5. Bestemming ouderbijdrage (volgens jaarplanning) 
Zijn een aantal kostenposten waar het naar toe gaat. 
LR wil graag inzage. 
Vanaf pk-groep moeten ouders al de ouderbijdrage betalen. Maar dit is omdat kinderen aan 
alle activiteiten mee kunnen doen van school en ze worden overal voor uitgenodigd. 

 

 
 
 
 
 



Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

1. Will van Dijk is in Esbeek gestopt door persoonlijke omstandigheden. Met managers aan het 
schuiven geweest. Lonneke Hulst doet tijdelijk even Esbeek erbij samen met Katja 
Timmermans (opvang). 

2. Lianne Maes is beleidsadviseur geworden 
3. Op centraal bureau is er een teamleider rol gekomen.  
4. Inspectie op andere scholen ook geweest en besproken 
5. Verplicht om 2 keer met raad van toezicht te vergaderen. Klein groepje van Samenwijsraad 

gaat dat de eerste keer doen en 2de keer met zijn allen. Over beleid, financieel. (komt 
volgende keer nog aan bod) 

6. Symposium: heel veel goede reacties. 
7. Bijeenkomst geweest met Arnoud en partners. Stel Arnoud wordt ziek, dan hebben we een 

soort van vangnet met bestuurders die eerst een tijdje invallen.  
8. Op Doelakkers loopt ook het leerlingaantal terug.  
9. Begroting is goedgekeurd. Maar niet bij stil gestaan dat er iemand met pensioen gaat en dat 

er geen tijdelijke contracten meer waren. 
10. Over 4 ogen principe gehad, over veiligheid met openen en sluiten. Gaan proberen om 

bijvoorbeeld met schoonmakers te kijken of die op dezelfde tijd kunnen komen. Op sommige 
locaties openen en sluiten ze met zijn 2e. Gaat ook niet altijd.  

 
Rudi 

Rondvraag 
 

Er staat dat we instemmingsrecht hebben over de ouderbijdrage. Nu gebeurt dit alleen bij de 
verhogingen, dit was eerst jaarlijks. Petrie legt vraag om inzage bij Margot neer. 
 
Gevoel bij nieuwe zorg manager? Unaniem dat Lysanne de nieuwe manager werd. Allemaal goed 
gevoel erbij. Met onderwijs al kennis gemaakt en met een paar mensen van opvang. 

 
 
 
 

Sluiting.   

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

Attenties (Floris) 

Samenwijsplan 

 

 

 


