
 

 

vastgestelde notulen van 9 februari 2022  

Notulant : Suzanne 

Aanwezig: Jurgen, Rudi, 

 Willem Jan, Lies, Petrie, Diana, Lieke, Sander, Suzanne, Femke, Annemarie 

Afwezig:  Emma, Lysanne, Sanne 

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Notulen  

Uitleg notulen, concept en vaststelling. 
Doornemen notulen 7dec2021 def. vaststellen 
Actiepunten notulen 

 

-Uitleg van R. aan de nieuwe mensen binnen de LR: notulist stuurt notulen 
binnen 7 dagen door naar de secretaris (D.) Die vult eventueel aan of 
maakt kleine correcties, indien nodig. Vervolgens worden de notulen door 
de secretaris verspreid onder alle leden van de LR  en het MT. Men heeft 
10 dagen om hierop te reageren. Alle reacties worden door de secretaris 
ontvangen en verwerkt. De definitieve notulen worden, indien nodig, door 
de voorzitter en de directie nog gecheckt alvorens ze online komen. 
 
- Voorstel WJ om in Nieuwsbrief voor de ouders om vanuit LR een melding 
te plaatsen als de laatste notulen van de LR vergadering op de site staan. 
 

- Actiepunt R. (aanpassen schema van aftreden), Actiepunt D. (met 
L. bespreken of overlegmomenten met ouders ook standaard 

voorzitter 



online ingepland kunnen worden) en actiepunt P. (in overleg met 
MT bekijken of jaarplanning aangepast moet worden) komen de 
volgende vergadering terug. 

Ingekomen mail en mededelingen. 
Ter info van L.; werkplan BSO (mail d.d. 14-12-2021) 
Van W-J: 
- Vergoeding zwemmen (mail d.d. 28-1-2022) 
- Klankbordgroep 
- Heidagen verzet 
- Jurgen preventiemedewerker 
- Jaarplanning aanpassen uitgesteld 
- Ter info; berekening BOV vakantierooster 

- Werkplan BSO L. is ter info 
- Vergoeding zwemmen terugbetaling 7,50 per kind is goedgekeurd. 

WJ stuurt ouders van groepen 6 en 7 brief en wordt geld 
teruggestort. Brief is voor de ouders om die hier gebruik van willen 
maken. Gaat WJ in gang zetten. 

- Klankbordgroep: opzetten met ouders in volgende nieuwsbrief 
komt oproep aan ouders hierover. Willen hier ook mensen van LR 
hierin zitten? Zou mooie vertegenwoordiging zijn. 

- Heidagen van de interne organisatie van Samenwijs zijn verzet 
i.v.m. corona. Nieuwe data zijn in april. WJ komt in volgende LR- 
vergadering terug op inhoud hiervan. 

- J. gaat een cursus volgen als preventie medewerker om hiermee 
vervolgens op Starrebos aan de slag te gaan. Actiepunten  worden 
in plan gezet (veiligheid in en rondom gebouw voor medewerkers 
en kinderen). J. zal deze punten bewaken en samen met F. ten 
uitvoering brengen. 

- Jaarplanning wordt binnenkort opgepakt 
- Vakantierooster: studiedagen staan er nog niet in, worden pas in 

juni vastgesteld. WJ legt uit hoe hij aan de uren komt. 
Vakantierooster zal ook in een van de eerstkomende 
nieuwsbrieven gepubliceerd worden. Studiedagen staan hier nog 
niet in. Worden pas in juni vastgesteld. 

-  

voorzitter/WJ 

Vanuit de directie  
1. Corona up-date 

a. 3 weken kerstvakantie 
b. zelftesten 
c. oudergesprekken 
d. zieke kinderen versus cito – toetsen 
e. overige zaken i.r.t. corona  

 
1 Corona up -date:  
a. Noodopvang was zo opgezet, liep als een trein, team heeft administratie 
bijgewerkt en had huisonderwijs ook klaarstaan. Nu zijn leerkrachten  
vooral bezig met schakelen tussen online lessen en lessen in de klas. 
Destijds en nu nog steeds zitten veel kinderen thuis. Er is iedere dag 
contact met kinderen die thuis zitten, lukt bij 98 % van de kinderen. 

 
WJ 
 
 
 



2. Beleidsvoornemen (jaarplanning) 
3. Begroting opvang 
4. Personeel opvang 
5. Begroting Onderwijs 
6. Personeel onderwijs 

 

b. Iedere dinsdag worden 2 zelftesten uitgedeeld in de groepen 6 t/m 8. 
A: Vraag: kind meenemen in les door laptop open te zetten tijdens les. Is 
volgens WJ niet de afspraak. Wel is het zo dat op moment dat leerkracht 
kan belt ze in en gaat met kind aan de slag. Kind op school gaat wel met 
ander kind thuis aan de slag.  Positief is snelle reactie van leerkracht via 
mail als kind een vraag heeft.  
c. Oudergesprekken groepen 1-2 zouden live gaan, leerkrachten voelden 
zich niet veilig bij dit idee dus voltrekken zich nu toch online. Leerkrachten 
groepen 8 doen de adviesgesprekken wel live omdat zij dit belangrijke 
gesprekken vinden. 
d.  De lijsten van cito uitslagen worden nog niet met de rapporten 
meegegeven omdat deze er nog niet van alle kinderen compleet zijn. Nog 
niet alle kinderen hebben i.v.m. ziekte alle cito's kunnen maken. De cito 
uitslagen volgen dus later. Er is een toets lokaal ingericht om kinderen 
 (onder begeleiding) cito toetsen in te laten halen. 
e. NPO gelden gekregen. Het  nationaal cohort onderzoek is ontvangen.  
(stuurt WJ ons later nog toe). Dit is een landelijk onderzoek dat onderzoek 
doet naar wat de invloed is van corona op het onderwijs van Starrebos. Zij 
zien geen andere beelden als dan die er al waren. Begrijpend lezen blijft 
een zorgenkindje op Starrebos. Hier waren al acties op ingezet voordat 
corona uitbrak. Alleen deze acties konden nu pas uitgevoerd kunnen 
worden. WJ is bezig met een tussen evaluatie n.a.v. de inzet van de NPO 
gelden. Deze moet opgesteld worden en voor de carnavalsvakantie bij het 
bestuur liggen omdat zij inzichtelijk moeten hebben wat stand wat de 
stand van zaken is.  Dit is nu nog een lopend document, deze zal WJ t.z.t. 
nog doorsturen naar ons. Er vallen nog veel kk uit, de grootse uitval 
hebben we gehad. Vorige week zaten er nog 7 personeelsleden thuis. We 
bekijken dit alles (planningen en opvang van groepen) van dag tot dag en 
van week tot week. We hoeven geen groepen naar huis te sturen. Buro 
Qrabbel  ook in kunnen zetten in de groepen, is een alternatief voor het 
standaard  onderwijs, bracht ontzettend mooi onderwijs met zich mee op 
cultureel vlak.   



2. WJ heeft naar beleidsvoornemen gekeken, geen belangrijke wijzigingen. 
We zijn op schema. Studiedag over toets uitslagen en toets analyse kon 
niet doorgaan en is uitgesteld naar de terugkomdag in de laatste week  van 
de zomervakantie. De leerkrachten hebben deze studiedag benut door de 
toets uitslagen die er wel waren in beeld te brengen en hebben de digitale 
rapporten bijgewerkt. We lopen op schema met spelend en ontdekkend 
leren, met professionele cultuur, met instructie en gedrag. Komende 
heidag van het MT staat de volgende evaluatie van het jaarplan over de 
stand van zaken gepland, koppelt WJ t.z.t. terug naar ons. 
3. en 5. Begroting opvang en onderwijs heeft WJ meegestuurd, is 
vastgestelde begroting. Investeringspost op meubilair. Werkgroep 
meubilair is bezig om vanuit onze visie en vanuit spelend en ontdekkend 
leren dit vorm te geven. Met leverancier bezig.  Zodra dit als plan ligt 
wordt dit met ouders gedeeld via nieuwsbrief.  
4. Er is een nieuwe kracht begonnen in de opvang. Heeft WJ nog geen 
nieuwe aanvullingen op. 
6. Nieuwe mensen in onderwijs hebben het goed naar hun zin, zowel werk 
als collega's. M start weer op 9 maart in de peuter- kleutergroep Neemt op 
vrijdag ouderschapsverlof op. 
Na carnavalsvakantie stromen peuters door naar kleutergroepen. 
Kleutergroepen stromen vol. Plan was om instroomgroep te regelen maar 
instroomgroep tot de zomervakantie is te klein om een aparte groep voor 
te creëren. Dus het plan wat nu besproken gaat worden is dat dan T. en F.  
als 3e kleuterleerkracht voor de twee kleutergroepen gaan fungeren tot 
aan de zomervakantie. Wordt nog met hen verder uitgewerkt samen met 
L. 
Vraag A: hoe gaat het in die grote groepen 3 en 4? WJ antwoordt dat dit 
goed gaat. Is in overleg met het team destijds tot stand gekomen  onder de 
voorwaarde van het team dat er ondersteuning van een eigen 
onderwijsassistent in de groepen 3 en 4 zou komen. Dit loopt goed. 
WJ: Vraag van raad van beheer over het aantal leerlingen op Starrebos. 
Er zijn minder kinderen in de wijk van Starrebos, er komt van onderaf wel 
weer aanwas bij. Er zullen rond de 300 kinderen blijven. L: wanneer is een 



groep vol? WJ: we streven ernaar dat een gemiddelde groep 25 kinderen 
is. Maar in werkelijkheid stromen groepen ongelijk vol. S: geboorte piek 
door corona. WJ: er zullen meer kinderen in opvang komen. Probleem is 
personeel. Stagiaire PABO die minor “Leiderschap en innovatie” gaat doen 
en mee gaat lopen op Starrebos omdat onze school  goed staat  
aangeschreven op de PABO. Is gunstig voor evt. vacatures. 
 
 

Opvang 
   Lopende zaken vanuit het team 
     BSO;  

1. Doorschuiven kinderen naar andere stamgroep op de BSO 
2. Uitwisseling R en S 
3. Tuin 

     Opvang;  
1. Nieuwe aanwinst F 
2. Meldcode ge-update 

       3.    Meubilair ingekocht 

- 1.  Er zijn drie BSO groepen: Een groep met kinderen van groepen 
1-2 en een groep met kinderen van de groepen 3 en 4. Deze zitten 
allebei beneden. Boven zit de derde groep die bestaat uit kinderen 
van de groepen 5 t/m 8. Dit met als doel dat de kinderen bij hun 
eigen vriendjes en vriendinnetjes zitten, om meer rust te krijgen en 
er nu betere activiteiten aangeboden kunnen worden die meer 
passen bij de doelgroep. Uiteindelijk is het de bedoeling om een 
meer doorgaande lijn met school door te zetten in de BSO. Dus het 
thema dat op school aan bod komt op dat moment ook als  BSO 
activiteit aan te bieden. De groepen 1 en 2 stromen vol. Kun je 
twee dingen doen. Of je zet de kinderen op een wachtlijst of de 
ander keuze is (en hiervoor wordt gekozen) dat  kinderen die 
volgend jaar naar groep 3  gaan (en daar aan toe zijn) alvast 
doorstromen naar de BSO groep van  groepen 3 en 4 (in overleg 
met ouders en leerkracht) Vraag R: En stromen de groepen 3 en 4 
dan niet vol ? Nee, stroomt niet vol. Groep 3 t/m 8 zijn vaste 
groepen met maximaal 60 kinderen waar 1 keer per jaar door 
gestroomd wordt. Personeel technisch is prima geregeld. Er zijn 4 
vaste medewerkers voor alle kinderen dus vaste gezichten. 

- 2. Uitwisseling R. en S. gaat niet door. Op de Doelakkers is te 
weinig personeel in opvang. R. gaat daar dus aan de gang om te 
ondersteunen.              

3. Tuin opvang: dingen aanpassen, baby-wei wordt vernieuwd, 
glijbaan wordt aangepast, tweede pad en een buitenkeuken komt 
erbij. R. vraagt of dit al in de begroting zit. WJ: Ja, zit al in de 

J. 



begroting van vorig jaar. J. wordt deze week gebeld om af te 
spreken wanneer dit alles gemaakt gaat worden door een bedrijf 
dat is gespecialiseerd in kinderdagverblijven, dus de regelgeving 
goed kent en precies weet aan welke eisen dit alles moet voldoen. 

Opvang: (D.) 
1. F. start binnenkort. Is eigenlijk  aangenomen voor de babygroep 

maar zal daarnaast ook invallen op de andere groepen i.v.m. 
vakanties.  

2. Meldcode heeft update gehad. Medewerkers zijn weer helemaal 
op de hoogte,  hebben uitleg gehad over hoe ze bepaalde info kunt 
wegzetten.  

3. Meubilair is deels al ingekocht. Dit komt in week 13 en 16. 
Werkgroep  meubilair gaat kijken wat er nog meer besteld kan 
worden voor het budget van dit jaar. 

Onderwijs 
   Lopende zaken vanuit het team  

- Terugblik studiedag 3 februari in relatie tot jaarplan 
Onderwijs 

- Ouderbijdrage:  
- Anderstalige ouders; actiepunten/alternatieven? 

Wat is de regelgeving en wat moet de school regelen? 
- Vrijwillige bijdrage overblijven 

o Wat is het percentage niet-betalers?  

o Wat wordt er gedaan met de ouders die niet 
betalen? 

o Communicatie en info had beter gekund 
▪ nul-bedrag was onduidelijk, mogelijk nog 

steeds 

 
- Terugblik studiedag 3 februari heeft WJ al eerder deze 

vergadering besproken. 
- Ouderbijdrage niets over bekend nu 

WJ: voorstel: penningmeester  van de OR op vergadering LR  
uitnodigen met begroting om uitleg te geven. En dan het liefst 
"live” om uit te leggen hoe  de ouderbijdrage tot stand komt en 
wat ze er mee doen. P: In verleden werd overzicht van 
ouderbijdrage gestuurd naar de LR  en kon de LR hiermee 
instemmen. 
 R. neemt contact op met C.P. (voorzitter van de OR). 
-Anderstalige ouders: L. heeft m.b.t. dit onderwerp vragen over: 
wat krijgen deze ouders ervan mee als ze een mail van bv. een 
corona update ontvangen? En ook om samen eens te kijken: is er 
genoeg voor deze ouders of zijn er nog verbeterpunten of 
actiepunten? WJ: Als deze ouders niet reageren op een mail wordt 
dit aan leerkracht doorgegeven en geeft leerkracht hier op nog 
extra toelichting aan deze ouders. Bv. De ochtend na uitkomen 
nieuwsbrief MT deze extra uitlegt aan deze ouders. Staat gepland. 

WJ 
 



WJ zet dit punt op de agenda als dit plan concreter is. L: evt. een 
allochtone ouder in klankbordgroep om hierover mee te laten 
denken. WJ weet dat er inderdaad ouders zijn die hierin graag 
betrokken willen worden en zo ook andere allochtone ouders 
hierin mee kunnen krijgen. 

- Vrijwillige  bijdrage overblijven: heeft iedereen betaald? 
5 % moet nog betalen, pakt WJ met Patricia nog op. Stappenplan 
ligt daarvoor klaar. Vanuit het systeem is het zo dat ouders die nog 
niet betaald hebben om de zoveel weken een mail ontvangen. Een 
aantal betalen uiteindelijk wel dus dat systeem werkt goed. 
Ouder kunnen in twee keer betalen maar 70 % van de ouders 
betaalt in 1 keer. Is een systeem wat goed werkt. 
Openbare toegang schoolplein: Rotzooi op schoolplein door zgn. 
“frietvandalisme". Prullenbakken op schoolplein en hekken niet 
meer op slot voor pubers na schooltijd omdat friet werd gegeten 
BSO kinderen hebben voorrang op het plein. Borden plaatsen met: 
“houd rekening met anderen en vuilnis in vuilniszak”. Dus positief 
aanpakken. Speelplein is particuliere terrein. Plein blijft open in 
hoop dat er goed mee omgegaan wordt.  
 

Directie verlaat de vergadering   

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

- Samenwijsraad komt morgen bij elkaar. Is morgen pas 10 feb 
“Handle with care” vanuit gemeente; gaat over kinderen die met 
huiselijk geweld te maken hebben, meldpunt bij 
kinderbescherming en deze meldt dat bij de gemeente en die 
melden dat vervolgens bij scholen, zodat scholen achtergronden 
van leerlingen weten. L: Bedoel je hiermee “Veilig thuis”? Volgens 
J. heeft dat hier inderdaad mee te maken. 

-  Raad van toezicht heeft vragen gesteld over het aantal kinderen 
van Starrebos.  Wil een verklaring hierover. Weet WJ van. 

 

 
R. 

Overige punten: 

1. Scholingsbehoefte LR leden (jaarplanning) 

1.R: Bv. Er is een keer een gastspreker geweest die kwam uitleggen wat de 
rechten en plichten waren m.b.t. medezeggenschap. D: Wat is er aan 

 
R./ SWR 



2. Statuten Locatieraad aanpassen i.v.m. personeelsgeleding 

incl. schema van aftreden 

cursus aanbod? J: Misschien een idee om mailtjes die hierover gaan door 
te sturen naar ons? Er zijn vakbladen die paar keer per jaar uitkomen waar 
cursussen in staan. R. gaat dit navragen in de Samenwijsraad en gaat na 
wat er is aan cursussen. En wie het geeft en wat het kost. Stuurt aan ons 
ook mailtjes door met info over cursussen als hij deze ontvangt. Hierna 
kunnen wij als LR aangeven waar de interesse ligt. 
2.R: Statuten nog niet aangepast. Als F. en S. een jaar in dienst zijn wordt in 
overleg met SWR de statuten aangepasten de regel geschrapt dat zij niet in 
de LR zouden mogen deelnemen. Als dat concept er is zal R. deze 
rondsturen aan ons zodat wij evt. vragen hierover kunnen stellen of ter 
controle op bv typefoutjes o.i.d..  

R. / werkgroep 

Rondvraag 
 

Lieke: verschil tussen 2 kleutergroepen qua plaatsen van foto's per groep is 
groot. Zijn hier bepaalde basisafspraken over in het team? L: Als 
ouderportaal er is wordt het wellicht makkelijker. Vraag doorspelen naar 
WJ. 
P: Er zijn geen basis afspraken, is leerkracht afhankelijk. Wel bij thema's of 
iets over Kiva wordt wel eens in het team meegedeeld om hierover foto's 
te plaatsen.   
 
 

 

Sluiting.  
 

  

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

Actie D. met L. contact opnemen over uitvoeren van oudergesprekken, fysiek en online. Altijd door laten gaan. 

 

 

 

Datum LR vergadering Notulant 

31-3-22 Femke 

13-6-22 Sander 

12-7- 22 Lies 

  



  

 


