
 

Notulen 23-03-2021 van 19.30-21.00u (online) 

Notulant: Petrie 

Aanwezig: Jurgen, Rudi, Lysanne, Willem Jan, Sanne, Annemarie, Lies, Sacha, Petrie, Emma, Pim, Deby 

Afwezig: Marion 

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
 

 Jurgen 

Ingekomen mail en mededelingen. 
 

Er zijn geen ingekomen mails. 
De notulen van de vorige vergadering zijn op de site gezet.  
  

Jurgen 

Vanuit de directie  
 

1. Schooltijden 
- StaVaZa 
- verlenging continurooster na de 

meivakantie met enige 
aanpassingen (instemmingsrecht) 

2. Evaluatie personeelsbeleid en scholing 
(jaarplanning) 

3. Vakantieregeling (jaarplanning) 

1. Willem-Jan geeft uitleg over de schooltijdenverandering. Hij geeft aan hoe dit in het 

bestuur en binnen het team is besproken en wat voor vervolg dit krijgt.  

Willem-Jan wil deze week een brief opstellen om dit naar de ouders te communiceren. Hij 

zal dit doorsturen naar de oudergeleding.  

2. MT is bezig met de jaarplanning en het invullen van de studiedagen voor komend 

schooljaar. Vandaag intensieve studiedag gehad over professionele cultuur. Deze 

uitkomsten zullen meegenomen worden in de jaarplanning en studiedagen.  

3. Vakantieregeling: Het vakantierooster 2021/2022 is op T-primair niveau afgestemd, deze 

zal Willem-Jan ter info naar de LR leden toe sturen. In deze vakantieregeling zijn nog niet 

de studiedagen opgenomen.  

Willem-Jan 
 
 
 
 
 
 
 



4. TSO wijze van invulling, tarieven 
(jaarplanning). Instemmingsrecht 
ouders. 

5. Evaluatie husselen 
6. Onderzoek combinatie groep 2 en 3. 

StaVaZa. 
7. Verkeerssituatie rondom school  

 

4. Als de schooltijdenverandering doorgaat zal er een vrijwillige bijdrage voor de TSO worden 

gevraagd, zodat er een vaste pedagogisch medewerker voor de pauze bekostigd kan 

worden.  

5. Evaluatie husselen: Willem-Jan wil dit graag in april (voor de meivakantie) weer onder de 

aandacht brengen.  

6. Afgelopen weken heeft Chantal onderzoek gedaan naar de combinatie groep 2/3. Chantal 

geeft aan dat er meer tijd nodig is om dit verder te onderzoeken. Doel is om de overgang 

van groep 2 naar groep 3 te verkleinen, maar of dat we dit met een combinatie 2/3 

moeten gaan doen, is nog niet helder. Optie zou ook kunnen zijn om groep 3 te verhuizen 

naar een lokaal bij de kleuters, zodat ze makkelijker samen kunnen werken. 

Annemarie vraagt zich af of over dit onderwerp literatuur te vinden is en geeft aan dat het 
interessant is om hier meer over te lezen. Lysanne geeft aan dat ze wel wat titels van 
boeken heeft, die over dit onderwerp gaan. Zij zal deze naar de LR leden toesturen.  

7. Experiment 1 gestart. De gemeente wil graag meerdere experimenten gaan uitproberen 

om tot een goed besluit te komen. Aan de kant van de Doornboomstraat gaat het nu goed. 

Kant van de Elsakkersstraat loopt niet lekker. Bewoners zijn boos op de gemeente en 

blijven ook de auto’s parkeren op de kant van de weg waar het niet mag. Willem-Jan 

maakt zich wel zorgen over de T-splitsing Doornboomstraat. Annemarie geeft aan dat het 

probleem zich verplaatst naar de Schoolstraat en dat het daar nu heel druk is met auto’s.  

8. Door de overheid is het Nationale Onderwijsprogramma aangekondigd, wat betekent dat 

er de komende twee jaar flink wat geld naar school gaat. In samenspraak met het team 

wordt gekeken hoe dit geld ingezet gaat worden. 

9. Willem-Jan geeft aan dat er bij beide groepen 6 zorgen zijn over het pedagogische klimaat. 

Afgelopen maanden gesprekken geweest met de leerkrachten en met externen. Komende 

tijd wordt er aandacht besteed aan het gedrag van de leerkracht en het effect op het 

gedrag van de leerlingen en video interactie begeleiding. Ook wordt er gebruik gemaakt 

van de bestaande programma’s, zoals KiVa en Powerplay. Binnen nu en anderhalve week 

komt er een brief naar de ouders van de groepen 6 welke interventies toegepast gaan 

worden. 

 



Opvang; 
1. Lopende zaken vanuit het team 

 

Deby gaat tijdelijk (vanaf mei t/m oktober) bij plaatsing en planning werken. Er is daarom 

een vacature naar buiten voor een pedagogisch medewerker.  

School mag voor komend schooljaar nieuw meubilair aanschaffen. Dit zou opvang ook 

graag willen, zodat ook zij binnen het spelend leren stappen kunnen zetten, maar dit 

verzoek is door Arnoud afgekeurd. Opvang gaat hierover het gesprek met Arnoud aan.  

 

Emma, Deby 

Onderwijs; 
1. Lopende zaken vanuit het team  

Wij (Floris, Marion en Petrie) hebben als personeelsgeleding van de LR akkoord gegeven 
om van de werkdrukverminderingsgelden voor de groepen 1/2 drie tablets aan te 
schaffen, zodat zij het leerlingvolgsysteem op een handzame manier bij kunnen houden in 
Parnassys. Van tevoren hebben we het team hierover laten stemmen en aangezien de 
meerderheid voor was, hebben wij hier akkoord op gegeven.  

Floris, Petrie 
 
 

Directie verlaat de vergadering.  
 

  

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

Rudi informeert ons over de laatste vergadering. Er is een nieuwe overeenkomst tussen 

Samenwijs en Driehoek, zodat er meer samenwerking is. Er loopt nog een onderzoek of 

samenwerken met de besturen van Goirle en Moergestel mogelijk is. We moeten als 

locatieraad onze stem uitbrengen bij de verkiezingen van Plein 013. Samenwijsraad heeft 

ingestemd met een nieuwe gesprekscyclus voor onderwijs.  

 

 
Rudi 

Overige punten: 
1. Update huishoudelijk reglement 
2. Aftreedschema LR 

1. Rudi geeft aan dat er nog niets veranderd is. Het modelreglement is opgesteld met het 

samengaan van opvang en onderwijs. Rudi geeft aan dat bij punt vier aangegeven staat dat 

we de notulen binnen 7 dagen vaststellen, dit lukt niet altijd, maar dit is wel de intentie. 

Het huishoudelijk reglement is goedgekeurd. Rudi past de datum aan en stuurt dit 

opnieuw naar ons door. 

2. Sacha geeft aan dat ze zich niet verkiesbaar stelt. Ze zit er nu namens opvang in en heeft 

geen kinderen meer in de opvang.  Deby geeft aan dat ze gaat stoppen en dat Diana haar 

plaats in wil nemen. Emma stelt zich verkiesbaar. Petrie wil zich graag verkiesbaar stellen, 

maar vraagt bij Willem-Jan na of er binnen het team nagevraagd moet worden of iemand 

anders haar plaats in wil nemen in de locatieraad. Sanne wil zich wel verkiesbaar stellen. 

Emma en Pim gaan samen in de verkiezingscommissie en gaan dit in gang zetten.  

 

 
Rudi 
 



Rondvraag 
 

- Rudi: Wij moeten toch nog stemmen voor Plein 013?  

We willen onze stem uitbrengen op Nathalie van Oirschot. Jurgen zal het 
stemformulier voor 31 maart invullen en versturen.  

- Annemarie: We hebben het net niet echt gehad over instemmingsrecht over de 

verlenging van het continurooster na de meivakantie, maar dit stond wel op de 

agenda. En wat wordt er bedoeld ‘met enige aanpassingen’? 

Jurgen vraagt dit bij Willem-Jan na en koppelt dit voor het einde van de week via de 
app naar ons terug.  

 

 

Sluiting.  
 

  

 

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

Onderzoek combinatie groep 2-3 

Aanschaf nieuw meubilair opvang 

Evaluatie husselen 

 

 

 Datum Notulant 

25-5-2021 Sacha 

5-7-2021 Emma 

 Pim 


