
 

Vastgestelde notulen 4-10-2021  

Notulant : Sanne 

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

Afwezig: Annemarie 

Agenda Actie/besluiten Door 
Opening en welkom. 
 
Notulen  
 
 
 

 
 
Niet iedereen heeft notulen ontvangen. Aanpassing 
groepsmail verloopt moeizaam. Zinnen bij punt 6 en 
punt 11 lopen niet, worden nog aangepast.  

Jurgen 

Ingekomen mail en mededelingen. 
 

Geen mail ingekomen (AJ) Jurgen 

Vanuit de directie  
1. Personeel 
2. Financiën 
3. Inhoudelijk opvang en onderwijs 
4. Jaarlijkse beleidsdoelen Samenwijscentrum (jaarplanning) 
5.  Instemmingsrecht (jaarplanning) 
6.  Evaluatie husselen van de groepen (jaarplanning) 
7.  Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 okt. (jaarplanning) 

 

 
1. Start van schooljaar is erg goed geweest. Twee 
interessante en nuttige studiedagen gehad. 
Kwaliteitskaarten worden de norm binnen Starrebos, 
voorbeeld Gezonde Voeding.  
Tekorten in opvang maken het lastig de boel draaiende 
te houden. WJ spreekt hierover zorgen uit. Onderwijs is 
gestart met volledige bezetting. Bij ziekte is het echter 
niet op te vangen. Dit zal worden gecommuniceerd 
worden via de nieuwsbrief. Vraag ligt bij bestuur op 
Samenwijs niveau om het uit te zetten. Onrust door het 

 
Willem-Jan 
 
 
 
 



gebrek in de opvang en uitzenden van bijvoorbeeld TSO 
medewerker naar andere locatie. Rek is eruit bij de 
opvang. Idee om studenten uit het buitenland te halen. 
2. Financiën. Opvang begint positief te draaien. 
Onderwijs conform begroting. NPO middelen ingezet 
voor dertiende groep en chromebooks. 
Begrotingsbesprekingen worden komende maand 
ingezet. Voor onderwijs zal worden ingezet voor 
meubilair wat past bij de visie. Rudi vraagt of de ruimte 
voor de extra middelen nu beschikbaar is. Is nog niet 
bekend. 
3. Zie boven. 
4. Aftrap 5 oktober personeel met strategisch 
beleidsplan (oa wat zijn de drie belangrijkste punten 
volgens het personeel?). Gericht op kwaliteit. 
5.  
6. Groepen zijn in balans, geen onrust. WJ neemt nog 
contact op met ouders met wie hij eind schooljaar 
gesproken heeft. 
7. Balans onderbouw en bovenbouw.  
 
Actie Jurgen: doorsturen Jaarplanning  

Opvang 

• Lopende zaken vanuit het team 
 

Tekorten opvang eerder besproken. 
 
Actie Lysanne: overzicht regels opvang/ peuter kleuter 
klas ivm studiedagen voor nieuwsbrief en/ of Connect 
app 

 

Onderwijs 
1. Lopende zaken vanuit het team  
2. Studiedagen begin van dit jaar 
3. Gezonde school 
4. Informatie avond, waarom niet digitaal? 

2. Twee intensieve studiedagen. Eerste als thema 
gedrag. Neuzen staan dezelfde kant op. Powerplay 
wordt positief ingezet schoolbreed. 3 nov ouderavond 
3. Onrust over beleid gezonde voeding door verschil in 
hanteren beleid. Door personeel onderstreept. Er zal 
extra aandacht voor komen in het team. 

 
 
2. Petrie 
3. ouders 
4. ouders 
 



4. Informatieavond. Gemiste kans met powerpoints. 
Had te maken met onder andere werkdruk in eerste 
weken. Er is duidelijk uitgesproken dat toekomstige 
informatieavonden altijd fysiek plaats vinden. Tevens is 
men bezig met een inhaalslag van de professionele 
cultuur. 
 
Actie: Ouders en leerkrachten beleid rondsturen 
inclusief.  
Actie agenda volgende vergadering: groep 3/4 
middagen zijn weggevallen. Uitleg? 

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

1. Paul interim. Marieke van Meulen is begonnen. 
Tarieven opvang vastgesteld. Comité 
Voedingsbeleid voor opvang opgeroepen. 

2. Stappenplan goedgekeurd door Samenwijs. 
Zestig euro ook samenwijsbreed. 

 
Actie Rudi: Marieke attenderen op delen stukken 
Samenwijs 

 
Rudi 

Overige punten: 
1. Update huishoudelijk reglement LR (jaarplanning) 
2. Vaststellen jaarplanning (jaarplanning) 
3. Vacatures voorzitter en secretaris  

 

3. Jaarplanning is in juli door Petrie bekeken en 
rondgestuurd 

4. Vacature voorzitter zal worden vervuld door 
Rudi en secretaris door Diana. In principe 
proefdraaien voor 3 maanden. Notulenschema 
is gemaakt.  

 
Actie Rudi: Mailen huishoudelijk reglement 
Actie Petrie: jaarplanning controleren 
Actie Rudi: reglementen Locatieraad  
 

 
 

Rondvraag 
 

- Actie Petrie: bijwerken namen website 
- Actie allen: foto doorsturen 

 



- Actie Sanne: bericht met fotootjes voor 
nieuwsbrief 

Sluiting.  
 

  

 

Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

Vrije middagen groep 3/ 4 

 

 

Datum LR vergadering Notulant 

7-12-21 Petrie 

9-2-22 Emma 

31-3-22 Suzanne 

13-6-22 Sander 

12-7-22 Lies 

 


