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Voorwoord
Onderwijs en opvang zijn een dynamische organisatie, die te maken heeft met wetten,
besluiten en regels. Over de uitvoering van deze regels is inspraak niet altijd mogelijk,
maar bij een aantal zaken heeft de Samenwijsraad (SWR) het recht instemming of advies te
geven.
De SWR bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en
ouders. Zij vertegenwoordigen de belangen van de medewerkers, ouders en hun kinderen
voor Samenwijs onderwijs en opvang.
Namens alle leden van de Samenwijsraad,
Maaike Greutink, voorzitter Samenwijsraad
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Samenstelling en vergadermomenten
De samenstelling van de SWR tijdens het schooljaar 2020-2021 was als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marian van Aarle, personeelslid locatie Middelbeers
Kim van Oirschot, personeelslid Samenwijscentrum St. Jozef
Rudi van Doormaal, ouder Samenwijscentrum Starrebos
Sabine Kocx, ouder Samenwijscentrum Starrebos
Maaike Greutink, ouder Samenwijscentrum De Doelakkers
Annemieke van Kollenburg, ouder Samenwijscentrum Willibrordus
Betty Meijs, personeelslid Samenwijscentrum Willibrordus
Lizan van Hal, personeelslid Kindcentrum De Driehoek
Sandra Luijten, personeelslid Samenwijscentrum De Doelakkers
Saskia Welten, ouder Samenwijscentrum Torenlei
Mirjam Siesling, ouder Samenwijscentrum De Vlinderakker
Nicol van Rijswijk, personeelslid Centraal Bureau Samenwijs

Vergadermomenten:
In het schooljaar 2020-2021 heeft de SWR 7 keer gezamenlijk vergaderd. Er heeft nog één
vergadering plaats gevonden met een kleine delegatie van de SWR.
De vergaderingen waren op de volgende data:
•
•
•
•
•
•
•
•
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14 september 2020
2 november 2020 (extra vergadering i.v.m. aankondiging onderzoek samenwerking
BOOM – Edu-Ley – Samenwijs)
19 november 2020 (bijeenkomst kleine delegatie SWR/RvT/CvB)
1 december 2020 (online vergadering i.v.m. Corona)
26 januari 2021 (online vergadering i.v.m. Corona)
15 maart 2021 (online vergadering i.v.m. Corona)
18 mei 2021 (online vergadering i.v.m. Corona)
21 juni 2021

Vergaderpunten
Tijdens alle vergaderingen wordt de SWR door het College van Bestuur geïnformeerd over
veranderingen, vernieuwingen en/of aanpassingen die betrekking hebben op onze stichting.
Ook worden door de SWR-leden onderwerpen ingebracht en besproken. Daarnaast zijn er
elk jaar terugkerende zaken waar de SWR advies of instemming over moet verlenen.
De vergadering start met interne bespreekpunten waarbij alleen de leden van de SWR
aanwezig zijn. Bij het tweede deel van de vergadering sluit het College van Bestuur (CvB)
aan.
Terugkerende punten op iedere vergadering zijn het vaststellen van de agenda, de notulen
en actiepunten van de vorige vergadering bekijken en mededelingen vanuit het CvB.
Voor iedere vergadering bespreken drie leden van de SWR (steeds een wisselende
samenstelling) de vergaderpunten al kort voor. Hieruit komen al vragen naar voren die
tijdens de vergadering aan het CvB gesteld kunnen worden. Zo vergaderen we op een
efficiënte manier.
De notulen van de vergaderingen zijn te vinden in Teams en inzichtelijk voor alle
werknemers van Samenwijs.
Onderstaande onderwerpen zijn behandeld:
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14 september 2020
Interne bespreekpunten Samenwijsraad (SWR)
- Samenstelling SWR en gegevenslijst
- Ingekomen vraag t.a.v. PC privé-plan
- Verslag monitorcommissie beleidsadviseur
- Jaarplanning vaststellen op basis van jaaroverzicht rechten
Bespreekpunten met College van Bestuur (CvB)
- Invoeringsplan functiehuis (ter instemming)
- Functiehuis onderwijs (ter advisering)
- Beleidsvoornemens stichting (ter advisering)
- Tarievenbegroting (ter advisering)

•

2 november 2020 (extra vergadering i.v.m. aankondiging onderzoek samenwerking
BOOM – Edu-Ley – Samenwijs)

•

1 december 2020
Interne bespreekpunten Samenwijsraad (SWR)
- Terugblik extra vergadering 2 november jl.
- Terugkoppeling bijeenkomst SWR/RvT/CvB 19 november jl.
- Verlofbeleid Samenwijs Opvang
- Aanwezigheid 2020 leden SWR
Bespreekpunten met College van Bestuur (CvB)
- Ter bespreking transitieproces Samenwijs
- Algemene voorwaarden GOB (ter advisering)

- Verlofbeleid Opvang (ter advisering)
- Beleidsdoelen Stichting (ter advisering)
- Begrotingen 2021 opvang en onderwijs (ter advisering)
- Functiehuis onderwijs (ter instemming)
- Functiehuis opvang en onderwijs, stand van zaken (ter instemming)
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26 januari 2021
Interne bespreekpunten Samenwijsraad (SWR)
- Scholing SWR
- Schema van aftreden
- Deelname vertegenwoordiger SWR aan werkgroep onderzoek GOH
Bespreekpunten met College van Bestuur (CvB)
- Beleid hoogbegaafdheid en Plusklas. Presentatie door Marie-Cécile Eijsermans,
leerkracht Plusklas.
- Procedure continurooster
- Voortgang onderzoek GOH:
- Stand van zaken proces (ter informatie)
- Deelname vertegenwoordiger SWR in
werkgroep bestuur en organisatie (ter
besluitvorming)
- Opleidingsplan opvang (ter advisering)
- Beleidsdoelen Stichting positief advies vaststellen (ter advisering)
- Functiehuis onderwijs (ter instemming)
- Beleid gesprekkencyclus

•

15 maart 2021
Interne bespreekpunten Samenwijsraad (SWR)
- Samenwerking Samenwijsraad en locatieraden / contact Pit en Blosse
- Verkiezingen Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Plein013
- Proces continurooster
- Werkgroep bestuur en organisatie voor onderzoek GOH
Bespreekpunten met College van Bestuur (CvB)
- Samenwijs in coronatijd (ter informatie en bespreking)
- Analyse voorlopige jaarcijfers Samenwijs opvang en Samenwijs onderwijs (ter
informatie en bespreking)
- Algemene voorwaarden KDV en BSO (ter advisering)
- Voortgang onderzoek GOH (ter advisering)
- Beleid gesprekkencyclus en ter informatie bijbehorende formulieren (ter
instemming)

•

18 mei 2021
Interne bespreekpunten Samenwijsraad (SWR)
- Proces continurooster
- Werkgroep bestuur en organisatie voor onderzoek GOH
- Input voor evaluatie beleidsadviseur in monitorgroep

- Tijdelijke vervanging voorzitterschap SWR
- Vaststellen jaarplanning 2021-2022 overleggen SWR
Bespreekpunten met College van Bestuur (CvB)
- Samenwijs in coronatijd (ter informatie en bespreking)
- Marap Q1 Opvang & Onderwijs (ter informatie en bespreking)
- Voorlopig bestuursverslag (ter informatie en bespreking)
- Delen agenda en stukken SWR met Locatieraden (ter informatie en bespreking)
- Bestuursformatieplan (ter informatie en bespreking)
- Tarieven TSO (ter instemming)
- Evaluatie beleidsdoelen (ter instemming)
- Voortgang functiehuis (ter instemming)
•
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21 juni 2021
Interne bespreekpunten Samenwijsraad (SWR)
- Continurooster
- Onderzoek GOH
- Vaststellen jaarplanning 2021-2022 overleggen SWR
- Stand van zaken overdracht bestuurder
- Jaarverslag SWR
- Terugkoppeling monitorcommissie beleidsadviseur
Bespreekpunten met College van Bestuur (CvB)
- Continurooster (ter informatie en bespreking)
- Beleidsdoelen stichting 2021-2022 (ter informatie en bespreking)
- Stand van zaken overdracht bestuur (ter informatie en bespreking)
- Kleine aanpassing beleid gesprekkencyclus (ter instemming of advisering)
- Voedingsbeleid opvang en voedingsbeleid Samenwijs (ter instemming of advisering)

Overall evaluatie
De Samenwijsraad (SWR) is dit schooljaar weer met een volledige bezetting gestart. De
vacature van de SWR is ingevuld door een leerkracht van Samenwijscentrum Willibrordus.
De SWR vond het fijn om met een voltallig team te kunnen starten aan het schooljaar. Alle
locaties van de Stichting zijn vertegenwoordigd binnen de SWR. Dit heeft ertoe geleid dat de
lijntjes kort zijn met de Locatieraden.
Ook tussen de vergaderingen door wordt de SWR (vanuit het College van Bestuur (CvB))
steeds beter op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen Stichting Samenwijs
Opvang & Onderwijs. Hierdoor kan er tijdig (ongevraagd) advies gegeven worden aan het
CvB.
Een schooljaar waarin we helaas weer met een sluiting van opvang en onderwijs te maken
hebben gehad door de corona perikelen. De SWR is goed op de hoogte gehouden van alle
ontwikkelingen binnen Samenwijs. We zijn ons bewust van onze taken en hebben gevraagd
en ongevraagd advies gegeven aan het CvB.
De bijeenkomst met CvB, lid Raad van Toezicht (RvT) en twee leden SWR heeft november
2020 plaats gevonden. Diverse onderwerpen zijn besproken wat later terug gekoppeld is
naar de SWR.
Lianne Maes is in het schooljaar 2019-2020 benoemd tot beleidsadviseur Samenwijs. Dit
schooljaar en ook komend schooljaar houden we de ontwikkelingen rondom haar functie in
de gaten. We blijven bekijken hoe de functie en taken (van beide kanten) ervaren worden.
In november 2020 is er gestart met een onderzoek naar een verdergaande samenwerking
tussen BOOM – Edu-Ley – Samenwijs (GOH). De SWR is nauw betrokken bij dit onderzoek.
We hebben zitting in de werkgroep bestuur en organisatie en worden op 13 juli, samen met
de MR van de andere organisaties, bijgepraat over de resultaten.
Vooruitkijkend op volgend schooljaar zal er op alle Samenwijs scholen gestart gaan worden
met een ‘continurooster’. Ook over dit onderwerp is de SWR goed op de hoogte gehouden.
Voornemens zijn om voor de gehele stichting één voedingsbeleid te ontwikkelen. Een
ontwikkeling die de SWR goed zal blijven monitoren.
Aan het einde van het schooljaar is er afscheid genomen van de bestuurder Arnoud van
Leuven. Op dit moment vinden er sollicitaties plaats voor een nieuwe bestuurder. De
Samenwijsraad is hierbij nauw betrokken.
Concluderend vindt de Samenwijsraad dat het schooljaar prima is verlopen en de
gezamenlijke medezeggenschap van opvang en onderwijs zich dit jaar goed heeft
gepositioneerd binnen de organisatie.

Goedgekeurd d.d. september 2021
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