
 

Vastgestelde Notulen 29-01-2020 

Notulant : Floris 

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

Afwezig:  - 

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Notulen goedkeuren. 
 

Notulen 10-12-2020 goedgekeurd na weghalen opmerking over symposium.  
Er wordt afgesproken dat de notulen voortaan liggend worden gemaakt.  
Jurgen vraagt na bij Esther of de notulen makkelijker vindbaar kunnen worden geplaatst op de site.  

Jurgen 

Ingekomen mail en mededelingen. 
1.  

 Jurgen 

Vanuit de directie 
 

1. Samenwijsplan 
2. Schoolgids 2020-2021 
3. Formatie mobiliteit op Starrebos - 

onderwijs 
4. Begroting 2020 definitief 
5. Kindkaart en Parnassys 
6. Vakantierooster 2020-2021 

 

1. Samenwijsplan 
Het is nu een groot en moeilijk te behappen stuk. Willem-Jan zorgt voor een samenvatting op de site 
en in mail naar ouders.  
Er komt een vraag over de evaluatie van het husselen: Willem-Jan verwerkt dat in een vragenlijst die 
ieder jaar wordt ingevuld door kinderen en ouders.  
Het samenwijsplan wordt unaniem goedgekeurd door de locatieraad.  

2. Schoolgids 2020-2021 
Geen update. Andere prioriteiten.  

3. Formatie mobiliteit 
 Op stichtingsniveau is er nog geen plan. Willem-Jan heeft dit nu geschreven en dit zal na goedkeuring 
van de directies bij de Samenwijsraad worden aangeboden. Dit komt volgende vergadering terug. 
(agendapunt) 

 
Willem-Jan 
 
 
 
 
 
 
 



4. Begroting 2020 definitief 
Alle overschotten moeten naar de algemene reserves van de stichting.  

5. Kindkaart en Parnassys 
Komende studiedag (5 februari) worden teamleden (onderwijs) wegwijs gemaakt met de 
aanpassingen in Parnassys. Na de introductie kunnen de leerkrachten aan de slag met 
de kindkaarten in Parnassys 

6. Vakantierooster 2020-2021 
in principe is dit rooster vastgelegd voor heel Brabant. Locatieraad heeft hier weinig over te zeggen.   
Bij de volgende schoolkalender aangeven of studiedagen voor opvang en/of onderwijs zijn.    
 
Overig:  
Rudi: veiligheidsplan? Nog weinig vorderingen.   
Vraag over staking: hoe komt de verdeeldheid binnen het team? Willem-Jan legt uit dat het een 
individueel recht is. Iedere werknemer maakt een eigen keuze en heeft zijn/haar eigen motivatie.  

Opvang; 
1. Lopende zaken vanuit het team 
2. Restaurant 
3. Groen Schoolplein 

 
 

1. Lopende zaken vanuit het team 
GGD rapport: Over het algemeen positief. 1 punt was niet in orde. Mogelijke kans op handhaving.  
PK-groep: begonnen met 24 kinderen, daarna moesten er na inspectie van GGD 16 kinderen. We gaan 
nu weer naar 24, met consequenties voor bestuur. Er is een lobby om de wet aan te passen voor 
de PK-groep.  

2. Restaurant 
Voor Quiet Hilvarenbeek zal 1 keer in de maand een gratis diner worden aangeboden in de 
lerarenkamer. Een naam voor het restaurant kan worden ingezonden naar Jurgen.  

3. Groen Schoolplein 
Eindelijk groen licht, veel vrijwilligers nodig om 5 zaterdagen te helpen. Specialistisch werk wordt 
gedaan door professionals. Na de meivakantie wordt er gestart.  

 

Onderwijs; 
1. Lopende zaken vanuit het team  
2. Nieuwe wetgeving: kinderen worden  

niet uitgesloten wanneer ouders 

geen bijdrage betalen. Aanpassen 

documenten.  

3. Nieuwsbrief Starrebos  

1. Lopende zaken vanuit het team 
Laatste studiedag ging over onderzoekend leren. Team is heel welwillend en bevat veel 
expertise. Korte terugkoppeling in nieuwsbrief → Petrie neemt contact op met Ester en Ilonka.  

2. Nieuwe wetgeving: 
Nieuwe wetgeving: Jurgen neemt dit mee in de vergadering naar OV.  

3. Nieuwsbrief Starrebos 
Meer focus op inhoud van de nieuwsbrief. Kan gaan over ontwikkeling of beleidszaken. → Willem-
Jan gaat dit verder oppakken. 

 
Petrie 
 
 
Jurgen 
 
Willem-Jan 
 



4. Signalering: Onrust op ‘plein’ 

omtrent rapporten/gesprekken.  

 

4. Signalering Onrust op ‘plein’ omtrent rapporten/gesprekken 
Dit heeft in de nieuwsbrief gestaan.  Rapporten wellicht volgend jaar iets later om alle toetsen mee te 
kunnen nemen.  
Buitenlandse ouders op de agenda: taalbarrière is toch behoorlijk aanwezig.  

 
 
 
Annemarie 

Directie verlaat de vergadering.   

Overige punten; 
1. Attentieregel (nav mail Rudi) 

2. Artikel “Hé, het is ons geld voor 

passend onderwijs”(zie link in mail 

bij deze agenda) 

3. Scholingsbehoefte LR leden (volgens 

jaarplanning) 

4. Evaluatie (volgens jaarplanning).  

 

 
1. Attentieregel (nav mail Rudi) 

Regeling is goed en duidelijk.  
2. Artikel “Hé, het is ons geld voor passend onderwijs 

Hoe het zit met het geld is nu onduidelijk en onoverzichtelijk. Rudi gaat kijken binnen Samenwijsraad.  
Ook het stakingsgeld wat wel binnenkomt bij het bestuur. Waar gaat dat geld naartoe? Weinig 
transparantie en openheid. 

3. Scholingsbehoefte LR leden (volgens jaarplanning)  
Wellicht mensen die bij een vergadering komen om uitleg te geven over MR o.i.d.? Beetje afhankelijk 
van wat we willen leren. Nadenken over wat de leerpunten zijn en dan komt dat volgende 
vergadering terug. . 

4. Evaluatie (volgens jaarplanning) 
Personeelsbeleid wordt niet/nauwelijks besproken. Is wel een belangrijk punt om te 
bespreken. Petrie gaat kijken wat ze kan vinden in stukken → volgende agenda. 

 
 
 
 
Rudi 
 
 
 
Iedereen 
 
 
 
Petrie 
Annemarie 

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

1. Mededelingen 
Functieomschrijvingen zijn veranderd door veranderde CAO.   
Opleidingsplan van opvang is goedgekeurd. Wat gebeurt er nu mee? Volgende keer terugkoppeling.  
Rudi regelt de notulen van de Samenwijsraad 

 
Rudi 

Rondvraag 
 

Mailadres:locatieraad leden (voor als je direct wilt mailen naar alle leden van locatieraad) 
 
Aftreedschema op volgende agenda  
Rudi gaat kijken naar toehoordersreglement 

Annemarie 
 
Rudi 

Sluiting.   

Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

Formatie mobiliteit 

Anderstalige ouders 

Personeelsbeleid 

Aftreedschema 



 


