
 

 

Vastgestelde notulen 23-09-2019  

Notulant : Lilian 

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

Afwezig: Emma 

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Notulen goedkeuren. 
 

19.35 uur 
Goedgekeurd. Esther zet deze op de site. 

Anne
marie 

Ingekomen mail en mededelingen. 
1. Verkiezingen plein 013 

 
Dit wordt op school uitgezet. 

 

Vanuit de directie;  
 

1. Jaarlijkse beleidsdoelen Samenwijs 
Centrum 

2. Evaluatieplan husselen opstarten 
3. Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 

okt. 
4. Samenwijs Plan (concept versie 

toegestuurd aan LR leden) 
5. AVG, bericht in nieuwsbrief  

 

*Willem –Jan zal met hulp van Floris de 
begroting opstellen. 
*Lianne(manager Opvang/teamleider 
o.b.)gaat als beleidsadviseur verder en 
verlaat Starrebos. Vragenlijst voor team 
met evaluatie en wensen teamleider. 
Voor 1 oktober a.s. graag input voor 
vacaturetekst.1 Ouder-lid in de 
BAC(benoemingsadviescommissie)Verder 
de directeur, medewerker opvang, 
leerkracht onderbouw. 
*W.-J. Legt uit dat hij 1 dag per week het 
personeelsbeleid van de stichting gaat 
aanpakken, dat voor 1 maart afgerond zou 
moeten zijn. 
*Het gebruikersoverleg van oktober heeft 
als onderwerp; veiligheid.  
Ad. 
2. In 2e helft schooljaar.  
3. In oktober zijn er 10 leerlingen minder, 
dat betekent een terugloop in formatie, 
afhankelijk van de dan beschikbare 
gelden. In februari 2020 moet er al 
duidelijkheid zijn over de formatie van 
augustus 2020. 

W.-J./ 
Floris 
 
 
 
 
Leden 
W.-J. 
 
 
 
 
 
W.-J. 
 
 
 
 
 
 
Leden 



4. Input team en LR wordt 30 sept. 
meegenomen in het MT. Per mail 
aanleveren bij Willem-Jan. Dit plan betreft 
een verantwoordingsdocument naar 
iedereen, tevens de inspectie. 
5. Wordt een verplicht stuk. Ouders 
kunnen wijzigingen aangeven. 
 

Opvang; 
1. Lopende zaken vanuit het team 

 
 

 *3 fulltimers zijn langdurig ziek. Dat 
betekent een tekort aan personeel en 
schuiven met reguliere mensen. Hierover 
gaat gecommuniceerd worden naar de 
ouders. 

 
 
 
Manag
er 

Onderwijs; 
1. Lopende zaken vanuit het team  
2. Regelingen voor attenties (document 

Sharepoint) Floris. 
3. Tarieven Ouderbijdrage onderwijs 

Ad1.Tijdens de j.l. studiedag heeft het 
team van opvang en onderwijs gewerkt 
aan de visie van 0 tot 13 jaar in de LOChal  
d.m.v. praktijkvoorbeelden  betekenis- en 
onderzoekend leren en uitbreiden van de 
professionele cultuur. 
2. Floris overlegt dit met Ester, omdat zij 
een document heeft met bedragen. 
3. Omdat eerder door de LR is ingestemd, 
zal dit alleen bij wijziging door de 
Ouderraad worden doorgestuurd. 

 
 
 
 
 
 
Floris 

 
Directie verlaat de vergadering. 

  

Overige punten; 
1. Vaststellen jaarplanning 
2. Update huishoudelijk reglement LR 
3. Voortgang notulen LR online zetten 

Ad 1. Door Petrie opgesteld en door de 
raad goedgekeurd. 
2.Moet aangeleverd worden. 
3. Na vaststelling. 
*Afspraak; agenda wordt 1 week voor de 
vergadering naar de leden gestuurd 

 
 
 
Rudi/
W.-J. 
Anne- 
marie 

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 
2. Jaaroverzicht SWR 

 

*Op diverse locaties worden vacatures 
voor managers opvang uitgezet.  
*Er zijn een aantal vacatures binnen de 
SWR. 
*Vastgestelde notulen worden naar LR 
doorgestuurd 

M.T.’s 
 
 
Rudi 

   

Rondvraag 
 

*Zeer positief ontvangen; Sjors Sportief en 
Sjors Creatief! 
*Lilian zal de LR verlaten op het moment 
dat er een vervanger zich aandient. 
 
 
 

 
 
Person
eelsgel
eding 
en 
W.J. 



Het groene schoolplein! Laat weer op zich 
wachten, omdat er geen bedrijf is, dat de 
bemonstering van de grond doet. De 
bijdrage van de gemeente zou 10.000 euro 
bedragen. Binnenkort wordt wel de 
fietsenstalling verplaatst om het 
schoolplein te vergroten. 
*Suzanne zal worden gevraagd om de 
vervanging van Deby in de LR op zich te 
nemen. 
*Vanuit de LR-ouders zijn er vragen over 
de Kindkaarten. Hier nemen we de 
volgende bijeenkomst meer tijd voor. 

Jurgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurgen 
 
W.J. 

Sluiting. Rond 21.10 uur  
 

 

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

Kindkaarten en toelichting Parnassys 

Attenties 

Verkiezingen 

 
 

Datum Notulant 

3-12-19 Emma 

29-1-20 Sabine 

16-3-20 Floris 

19-5-20 Annemarie 

23-6-19 Deby 

 


