
 

 

vastgestelde notulen 7 december 2021  

Notulant: Petrie 

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

Afwezig:   

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Notulen  
 

Rudi (onze nieuwe voorzitter) opent de vergadering. Vanwege de 
coronamaatregelen is de vergadering online.  
 
Lies wil graag nog een punt toevoegen bij onderwijs: Konnectapp 
(ouderportaal) 

Voorzitter 

Ingekomen mail en mededelingen. 
 

 Voorzitter 

Vanuit de directie  
1. Begroting; bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, 

organisatorisch en onderwijskundig en opvoedkundig 
gebied. (Jaarplanning) 

2. Hoofdlijnen algemeen beleid (organisatorisch, financieel 
en onderwijskundig) (jaarplanning) 

3. Stroomschema Covid-19 25-11-2021 algemene info 
4. Corona update; wat doet het op Starrebos 
5. Begroting opvang en onderwijs 2022; stand van zaken 

1. In de begroting van 2022 is rekening gehouden met de 
mogelijkheid voor een instroomgroep.  
Mochten er nog vragen zijn over de begroting dan kunnen deze 
per mail of in de volgende vergadering gesteld worden.  

2. Beleidsvoornemens zitten in de jaarplanning. Deze zijn zichtbaar in 
de studiedagen. Zo hebben we het over gedrag, EDI (Expliciete 
Directe Instructie) en zijn er ook groepsbezoeken geweest.  

3. – 
4. We hebben binnen de school niet of nauwelijks besmettingen. 

 
Willem-Jan 
 
 
 



6. Personeel opvang en onderwijs; stand van zaken 
7. Jaarplan en schoolontwikkeling; stand van zaken; mail Rudi 

Er komen wel steeds vaker kinderen thuis te zitten door corona of 
door nauwe contacten met iemand met corona. In die gevallen 
wordt het thuisonderwijs opgestart. 

5. – 
6. Personeel opvang: Macy gaat per januari aan de slag als 

babyspecialist in Haghorst. Er is daarom ook per direct een 
vacature voor de babygroep naar buiten gebracht. Het gaat om 
een fulltimebaan. Er is al iemand in beeld, maar die kan pas in 
maart starten. Deze twee maanden kunnen overbrugd worden in 
samenwerking met de opvang van de Haghorst. 
Personeel onderwijs: Margot is pas bevallen van een dochter. Rinel 
gaat per 1 februari Samenwijs verlaten. Ze is samen met het 
bestuur tot een overeenkomst gekomen, zodat ze eerder met 
pensioen kan. Weinig zieken gelukkig binnen het personeel. 
Mochten er wel ziekte/coronagevallen binnen het personeel zijn, 
dan is er niet aan invallers te komen. De invalpoule is leeg. MT is 
aan het bekijken of bureau Krabbel hier iets in kan betekenen. Dit 
is een groep kunstenaars die zich in laten huren voor het 
basisonderwijs. 

7. Afgelopen teamvergadering is binnen het team besproken dat er 
nogal veel op hun bordje komt en dat ze een veel te vol 
programma hebben. Hier is kritisch naar gekeken en er zullen 
keuzes gemaakt gaan worden, zodat het beter passend is bij het 
onderwijs en het programma niet te vol gepland wordt. Afgelopen 
studiedag weer verdergegaan met gedrag onder leiding van Ivonne 
van Eerd. Willem Jan geeft aan dat dit ook onder de aandacht 
gebracht zal worden onder de ouders d.m.v. de nieuwsbrief.  
Annemarie en Lies geven aan dat het misschien ook wel goed is om 
leerkrachten praktijkvoorbeelden in de nieuwsbrief te laten geven, 
ouders de mogelijkheid geven om te reageren over dit thema en 
misschien de ouderavond over een tijdje weer een vervolg te 
geven.  



Willem Jan gaat in het MT bespreken hoe ze de klankbordgroep 
nieuw leven in kunnen blazen.  
Toevoeging van Willem-Jan: Nationaal Cohortonderzoek; hieruit 
komen opvallende zaken na corona naar voren. Hieruit kwam 
begrijpend lezen naar voren, maar dit was al bekend. We zijn hier 
al mee bezig door drie informatiebijeenkomsten van Blink lezen 
met het team te volgen.  

Opvang 
1. Lopende zaken vanuit het team 

 

1. Opvang is bezig om alvast wat meubilair te vervangen. Dit 
kalenderjaar is er nog wat geld beschikbaar en kan er al wat 
vervangen worden en volgend kalenderjaar is er hiervoor nog wat 
geld beschikbaar, maar er kunnen geen complete groepen nieuw 
meubilair krijgen.  

 
 
 
 
 
 

Onderwijs 
1. Lopende zaken vanuit het team  
2. Vrije middagen groep 3/ 4 
3. Bestemming ouderbijdrage (jaarplanning) 
4. Kinderen die problemen met taal of rekenen hebben, kun je 

extra taal of rekenles geven. Echter gedrag, in hoeverre is dat 
taak van school? Het kan wel op school geconstateerd worden, 
maar dan? N.a.v. info avond van Gedrag 

5. Gebruik van appgroep.  
6. Evaluatie en vervolg ouderavond 
7. Ouderportaal  

2. Twee redenen dat de vrije middagen er in groep 3 en 4 niet meer 
zijn: De groepen 3 en 4 draaiden relatief te weinig uren. En de 
groepen 3 en 4 gingen op deze manier over de maximale 4-daagse 
schoolweken heen.  

3. In de jaarvergadering van de oudervereniging (openbaar) wordt de 
jaarplanning uitgelegd. Mocht hier behoefte aan zijn, dan kun je 
hierbij aansluiten.  

4. Om over dit punt meer te weten te komen is het misschien zinvol 
om in een volgende vergadering de IB-ers een keer uit te nodigen, 
zodat zij ons hierover kunnen informeren.  

5. Afspraak voor gebruik van de appgroep: alleen dringende zaken 
hierop zetten.  

6. - 
7. Niet alle berichten komen bij iedereen door. Willem-Jan pakt dit 

op en gaat kijken waar dit mis gaat. Willem-Jan verwijst ook naar 
Patricia. Zij kan meteen meekijken waar het aan ligt.   

 
 
 
 
Rudi 
 
 
Annemarie 
Annemarie 

Directie verlaat de vergadering   

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

1. Kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder, Marieke van der 
Meulen. Goede eerste indruk. 

 
Rudi 



2. Sollicitatieprocedure nog eens besproken met elkaar, omdat het in 
Esbeek niet helemaal volgens procedure was verlopen. 

3. Mocht een nieuwe medewerker studieschulden hebben dan is er 
toegezegd om hierin tegemoet te komen. 

4. Parnassys is gecheckt op veiligheid.  
5. Twee punten zijn veranderd binnen de flexibele contracten bij de 

opvang. Opvang kan niet aan de vraag voldoen van de flexibele 
contracten. Er is daarom afgesproken dat er geen nieuwe flexibele 
contracten meer afgenomen kunnen worden. Dit heeft te maken 
met de personele bezetting.  

Overige punten: 
1. Alex en Hayk in het nieuws/krant 
2. Femke in locatieraad 
 

1. We nemen het standpunt van school over en wachten nog even af.  
2. Femke is als invaller werkzaam op Starrebos. Ze heeft een contract 

voor een jaar. Ook Suzanne heeft een contract voor een jaar. Zij 
willen dit jaar in de locatieraad blijven. In de statuten staat dat 
leden van de personeelsgeleding eigenlijk minimaal één jaar in 
dienst moeten zijn. Dit is nu niet het geval. Voorstel is om de 
statuten in de volgende vergadering te wijzigen.  

 
 

Rondvraag 
 

Lies: Er kwam een mail over de ouderbijdrage. Hoe hebben jullie dit 
ervaren? Dit was van tevoren niet echt aangekondigd of wel? Niet heel 
duidelijk gecommuniceerd. Het bedrag kiezen was heel vreemd. Goed om 
dit terug te koppelen in de volgende vergadering.  
 
Sander: Waarom vinden er geen oudergesprekken online plaats bij de 
opvang? Jammer dat het alleen op vraag aan wordt geboden. Waarom 
wordt dit niet gewoon ingepland.  
Actiepunt Diana: Met Lysanne bespreken of de overlegmomenten met 
ouders ook online standaard ingepland kunnen worden.  
 
Sander: Schema van aftreden. Wie treedt wanneer af? Sander eerst, 
daarna Lieke. 
Actiepunt Rudi: Aanpassen schema van aftreden. 
 

 



Suzanne: Schema van notulant staat Suzanne ook op. Suzanne vraagt zich 
af of zij dit in het eerste jaar al kan. Ze weet niet goed of ze dit al kan, heeft 
hier nog geen ervaring mee. Ook wil ze meteen aangeven dat ze op 31 
maart niet aanwezig zal zijn, dus dan in ieder geval niet kan notuleren.  
Femke wil dit 31 -3 maart op zich nemen.  
Annemarie: Hebben wij actiepunten opgesteld voor anderstalige ouders? 
Wat wordt hier nog meegedaan? Dit punt wordt meegenomen naar de 
volgende vergadering.  
Diana: Wie maakt de jaarplanning? En kloppen de punten van de 
jaarplanning wel bij de periodes waarop ze gepland staan. 
Actiepunt Petrie: Petrie gaat in overleg met MT bekijken of de 
jaarplanning aangepast moet worden.  

Sluiting.  
 

  
 

 

 

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

1. Statuten locatieraad aanpassen (personeelsgeleding)  

2. Ouderbijdrage:  
- aankondiging verbeteren 
- informatie aan de ouders 
-  0 bedrag was onduidelijk 
- Wat is het percentage niet-betalers?  
- Wat wordt er gedaan met de ouders die niet betalen? Vrijwillige bijdrage? 

3. Anderstalige ouders; actiepunten/alternatieven? 
Wat is de regelgeving en wat moet de school regelen? 

 

In de vergadering kwam naar voren dat we de IB-ers een keer uit kunnen nodigen om het een en ander toe te lichten. Willen we dit de volgende vergadering al 
oppakken of verschuiven we dit naar een later moment?   

 

 



Datum LR vergadering Notulant 

7-12-21 Petrie 

9-2-22 Emma 

31-3-22 Femke 

13-6-22 Sander 

12-7-22 Lies 

 


