
 

Notulen 1-2-21 van 19.30-21.00u (online) 

Notulant : Lies 

Aanwezig: Jurgen, Rudi, Lysanne, Willem Jan (tot 19.50u), Sanne, Annemarie, Lies, Sacha, Petrie, Emma, Floris, Pim,  

Afwezig:  Marjon 

Agenda 
 

Actie/besluiten 

Opening en welkom. 
Notulen goedkeuren. 
 

goedgekeurd. 

Ingekomen mail en mededelingen. 
 

mail naar ouders gr8, maar 1 ouder aanwezig bij adviesgesprek. Kan dit nog 
veranderd worden? Mag alleen via teams meerdere personen ivm Corona 
maatregelen. 

Vanuit de directie  
 

• Begroting 
• Formatie en mobiliteit; de uitzonderingsregels die ik mag voorleggen 

vanuit het mobiliteitsbeleid zijn de volgende, ter goedkeuring 
• 1) directeur 
• 2) teamleider 7-13 
• 3) ib-er 

Deze 3 functies zijn essentieel om in deze bezuinigingsronde 
de voorgestelde ontwikkelingen te bewaren, door te zetten en 
bewaken 

-begroting: is goedgekeurd. 2,5 fte per 1 aug minder. 1fte gaat al natuurlijk 
verloop (lilian), de rest komt uit mobiliteitsregeling. Team is op de hoogte. 
Betreffende personen worden in februari ingelicht. Er is werkgarantie, geen 
werkplekgarantie. 
 
 
-LR: instemmen met 3 uitzonderingsregels. 
Goedgekeurd door personeelsdelegatie locatieraad 
 
 
 



• Update personele ontwikkelingen 
• Voortgang ontwikkelingen Starrebos, ruimtelijke herverdeling en 

inrichting 
• Corona-update; noodopvang, online les, adviesgesprekken, rapporten, 

middentoetsing, kwetsbare kinderen, zorg om personeel 
• Samenwijs (school) gids online versie 
• Evaluatie personeelsbeleid en scholing (jaarplanning) 

• Communicatie (uitslag enquete) 

• Visie spelend leren, onderzoek groep 2/3 

 

-Update personeel: re-integratie van leerkrachten is in volle gang.  
-geen nieuws mbt ontwikkelingen 
- Corona-update: onrust personeel mbt opengaan scholen. Directeuren 
houden beraad over hoe en wat en communiceren daarna naar ouders.  
-noodopvang: is voor de kortst mogelijke tijd dat voor werkende ouders 
haalbaar is. Kwetsbare leerlingen worden opgevangen voor het 
huiswerkgedeelte. Op school houden ze iedereen goed in beeld.  
-Online les: meer instructiemomenten voor de leerlingen werden gevraagd. 
Goede stappen ingemaakt. Compliment voor de leerkrachten. 
-Personeel: eerst even zoeken, maar nu de meesten gewend aan het online 
lesgeven. Lopen wel collega's op hun tandvlees, willen het allemaal goed 
doen en dat lukt niet. 
-Rapporten: verandering rapport groep 0-1-2. Willen geen uitdraai 
meegeven van de leerlijnen. Maar in een gesprek dit mondeling bespreken. 
Corona heeft ervoor gezorgd dat dit later gecommuniceerd is. Op einde 
schooljaar wel een rapport. 
-evaluatie personeelsbeleid: komt later terug. 
-samenwijs gids: iemand uit LR meekijken met Willem-Jan. Wie? Sanne 
neemt dit op zich en neemt contact op met Willem-Jan 
→ Actiepunt Sanne 
-uitkomst enquête is doorgegeven 
-visie spelend leren: t/m gr 3 was het proces al bezig. Besloten om ook gr4 
hierbij aan te laten sluiten. Zijn nog leerlingen in gr4 die nog 6 jaar zijn. Uit 
onderzoek blijkt dat ze pas abstracter kunnen denken (gemiddeld gezien) 
pas vanaf 7 jaar.  Daarom laten aansluiten bij spelend leren; eerste 
ervaringen zijn positief.  In groep 4 zorgen ze ook voor momenten waarop 
ze voorbereid worden op werkwijze groep 5 (onderzoekend en ontwerpend 
leren). 
-onderzoek gr2/3: staat nog in beginfase. Wil niet zeggen dat er een gr2/3 
combi komt. Er wordt in gr3 al veel aan spelend leren gedaan. Leerkrachten 
van gr ½ gaan bij gr3 kijken om daarvan te leren. Dit schooljaar 
waarschijnlijk niet haalbaar, dan volgend schooljaar verder ontdekken. 



Want het moet vanuit visie ingevoerd worden. Stagiaires gaan ook navraag 
doen.  
Verzoek van LR om goed onderzoek te doen, ook in de hele stichting en 
regionaal. 
LR is kritisch. 

Opvang; 
1. Lopende zaken vanuit het team 

 

geen 

Onderwijs; 
1. Lopende zaken vanuit het team  
2. Ouderbijdrage OV 
3. StaVaZa continurooster 

 

1. nee 
2. Jurgen heeft uitgezocht dat de OV hun overzichten niet moet overleggen 
aan de LR. Op de bijeenkomst van OV is alles in te zien voor ouders.  Wel bij 
een verhoging van bijdrage moet er instemming LR worden gevraagd. 
3.zie samenwijsraad 

Directie verlaat de vergadering 
 

 

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

-Vraag van Samenwijsraad of LR behoefte heeft aan ondersteuning, 
bijscholing. 
-aftreed schema goedgekeurd. 
-procedure is opgesteld voor continurooster. Zie mail Rudi 

Overige punten: 
1. Update huishoudelijk regelement 

 

volgende keer 

Rondvraag 
 

-Dak. Is nog niet klaar, zijn complicaties. 
-Terrein Hispohal en straten rondom: zit Starrebos bovenop, overleg met 
buurt en gemeente. Verkeersveiligheid en parkeerplaatsen hebben 
prioriteit voor Starrebos 

luiting.  
 

 

 

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

Evaluatie personeelsbeleid en scholing (jaarplanning) :  Willem-Jan niet aan toegekomen 1 feb 



Continu rooster 

Update huishoudelijk reglement: Rudi 

Aftreed schema LR         Rudi 

Evaluatie husselen 

 

Datum Notulant 

23-3-2021 Sacha 

25-5-2021 Petrie 

5-7-2021 Emma 

 Pim 

 


