
 

 

Vastgestelde notulen12 juli 2022  

Notulant : Lies 

Aanwezig: Jurgen, Rudi,  Willem Jan, Lies, Petrie, Diana, Sander, Emma, Femke, Lysanne, Suzanne, Lieke 

Afwezig:  Sanne (afgemeld), Annemarie (afgemeld) 

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Gasten aanwezig (niet bekend) 
Notulen  

- Geen aanpassingen dus definitief 

- Actie- of aandachtpunten uit notulen  

o Mail Leden locatieraad: werkt nu naar 

behoren 

o Stavaza ouderapp behouden info 

 

 
- Diana stuurt notulen nog door 

- Jurgen neemt contact op met op Patricia over verkeerde mailgroep. 

- Stavaza ouderapp behouden info--> WJ 

 
Diana 
Jurgen 
WJ 

Ingekomen mail en mededelingen 
-  

- tijdschriften bij Petrie, meenemen naar LR Petrie 

Vanuit de directie: 
- Mededelingen 

- meublilair: volgende week klassen leeggehaald. in vakantie wordt alles 

leeggehaald en gepoetst. Alle klassen nieuwe meubels 

MT 
 



o Meubilair vervanging 

o Digiborden ter vervanging 

o Interne verhuizingen gericht op de 

toekomst 

- Werkverdelingsplan 2022-2023 

o Instemming Werkverdelingsplan 2022-

2023 

- Inzet NPO-gelden 

o Instemming inzet NPO-gelden 

- Instemming werkdrukverminderingsgelden 

2022-2023  

- Vensters Schoolgids Concept 

o Instemming Informatiegids Starrebos 

2022-2023 

-  

- benedenverdieping krijgt 5 nieuwe digiborden 

- gericht op minder groepen in de toekomst, alleen investering op 

benedenverdieping. 

- pauze in 2 delen, is een proef. Wordt met Jurgen geëvalueerd. 

Voorwaarde is voldoende personeel om buiten te lopen. 

Lieke stuurt idee van pauze houden door. 

-npo gelden resterende bedrag: chromebook kast erbij. 

-instemming inzet npo gelden--> voorzitter 

- instemming werk verdelingsplan--> voorzitter 

- instemming informatiegids--> voorzitter 

--> actielijst Ben Verbrugge nog nog eens uitnodigen (evt samen met 

andere LR'S) 

 
 
 
Jurgen/ 
WJ 
 
Lieke 
 
 
 
 
LR 

Gezamenlijk te bespreken 
- Vergaderschema voor volgend schooljaar  

- Reacties op nieuwsbrief 30-6 

groepssamenstelling en studiedagen 

- Vrijwillige Eigen bijdrage ouders 

- Ouderapp 

 

 

-20 okt, 14 dec, 2 mrt, 12 april, 6 juni, 4 juli 

- in onderling gesprek uitgelegd en onderbouwd. 

- volgend jaar extra uitleg kleutergroepen gaan zoveel mogelijk 

met leerkracht mee. 

-voor ouderavond, filmpje laten zien hoe een dag eruit zien in een 

combi klas. 

-ouderbijdrage is vrijwillig, kind mag niet uitgesloten worden. 

(kamp en zwemmen valt hierbuiten). Als het afgeschaft wordt, 

gebeurd dit op samenwijs niveau. 

-ouderapp  

 
WJ 
 
 
WJ 
 
Lysanne 
 
WJ 

Vanuit de ouder: 
-  

  



 

Opvang 
   Lopende zaken vanuit het team  

- Openstaande Vacatures 

- sollicitatie loopt. Er staan er nog veel open... 

- positief GGD Rapport 

- Blubberrun groot succes! Modderochtend voor 3 jarigen ook! 

Lysanne 

Onderwijs 
   Lopende zaken vanuit het team  

 

- studiedag: teambuilding in de ochtend, kwaliteitenspel, trendanalyse 

besproken 

- 

 
 

Directie verlaat de vergadering   
Samenwijsraad 

1. Mededelingen 

 

-vertrek Marieke, functie beschrijving preventiemedewerker is vastgesteld. 
Samenwijsraad moet aangevuld met een ouder en leerkracht (liefst uit Diessen) 

 

Overige punten: 
- Leden Locatieraad verkiezingen  

o Medewerker opvang 

o Kandidaten Ouders 

▪ Verkiezingen 

 

 

- verkiezing onderwijs loopt. Fijn dat er meerdere ouders zich aanmelden. 
- Sandra komt erin namens ouders opvang. 
Komt iemand vanuit opvang erbij 

 
 

Rondvraag 
 

- maakt overzicht data vergaderingen en stuurt stuurt deze ook naar nieuwe leden 
(jaarplanning) 
 

Petrie 

Sluiting afsluitend borrelen. Waar??? 
 

  

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

- Stavaza ouderapp behouden info--> WJ 

 
 



 
   

   

   

   

   

   

 


