
 

Concept notulen 23-06-2020  

Notulant : Emma 

Aanwezig: Jurgen, Rudi, Lysanne, Willem Jan, Sanne, Annemarie, Lies, Sacha, Petrie, Emma, Sabine, Lilian 

Afwezig:  - 

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Notulen goedkeuren. 
 

Goed gekeurd Jurgen 

Ingekomen mail en mededelingen. 
 

/ Jurgen 

Vanuit de directie (om 20.15u ivm later aansluiten Willem Jan en Lysanne): 
 

1. Concept jaarplan                          ter info 
2. Concept schoolgids                      ter goedkeuring 
3. Jaarkalender                                  ter info 
4. Uitslag mini enquete                   ter info en discussie, mogelijk advies / 

instemming (uitslag is vrijdag pas bekend) 
5. team continurooster 
6. Marap                                             ter info 
7. Formatie                                         toelichting veranderingen als nodig, ter info 
8. Groepsgrootte, indeling leerlingen etc komt niet ter sprake, ligt bij team en 

daar hoort het 

 
1. Concept jaarplan: Maandag op de studiedag wordt het 
jaarplan geëvalueerd, die tips en tops worden er dan nog in 
verwerkt. 
2. Concept schoolgids: na akkoord kan deze online. 
3. Jaarkalender: Heeft LR nog niet ontvangen. Wordt nog 
toegestuurd. Op ouderkalender moet nog van alles in 
ingevuld worden. 
4.Uitslag mini enquête, instemming: uitslag stemming LR: 
doorgaan met onderzoeken.  
5.team continurooster: van veel teamleden en ouders de 
vraag gekregen of het doorgaat. De meesten vonden het fijn. 

 
Willem-Jan 
 
 
 
 
 
 
 



8:30-14:30 zou het dan worden en een half uur pauze. TSO 
gaat dan verdwijnen. Van de 22 leerkrachten zegt 77% ja, 
14% nee en 9% maakt me niet uit. BSO moet dan wel eerder 
beginnen.  
6. Marap: Ter info, het is nog een levend document. Wordt 
vrijdag pas besproken met het bestuur.  
7. Formatie: Zijn wat veranderingen in gezet. Oa Noor (heeft 
kinderen op de vlinderakker) komt na de vakantie in groep 6 
draaien naast Miranda van Liempt.  
8. Groepsgrootte, indeling leerlingen etc komt niet ter 
sprake, ligt bij team en daar hoort het: Groep 3 krijgt 1 
dagdeel een leerkrachtondersteuner per dag en een Lio. 
Chantal is ervaren leerkracht. Groep 3 wordt een grote 
groep, hier zijn sommige ouders ongerust over. En wat is 
toekomst? Grote groep tot groep 8? Nu nog niet duidelijk. Er 
komen in groep 3 ongeveer 30 kinderen. Lokaal ernaast blijft 
leeg en beschikbaar voor deze groep, zodat er ook 
instructies apart kunnen worden gegeven. En ook komen er 
meer hoeken in het lokaal zodat ze in groep 3 ook het 
spelend leren kunnen voortzetten.  
 

Opvang; 
1. Lopende zaken vanuit het team 
2. Groen Schoolplein 

 

1. Geen lopende zaken 
2. Groen schoolplein is zo goed als klaar. Wordt pas in 

november aangeplant. Gaan nu misschien 
afrikaantjes en viooltjes zaaien, zodat er tot 
november toch iets in staat.  

 

Onderwijs; 
1. Lopende zaken vanuit het team  

1. Oudergesprekken vanaf groep 3 zijn gehouden met 
kind erbij via Teams. Tot groep 3, worden er nog wel 
gesprekken gevoerd met wie wil, zonder kind. 

2. Maandag studiedag. 

 
 
 

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

1. Arnoud heeft een interview gehouden waarmee hij 
in de bbmp staat. Over de peuter-kleuterklas. 

2. Er waren plannen voor een nieuw kindcentrum in 

Rudi 



Middelbeers. Dit mag misschien niet meer 
doorgaan. 

3. Over Team coördinator gehad. 
4. 3 jaarverslagen gelezen en besproken. Opvang, 

onderwijs en opvang en onderwijs. 7 ambities op 
papier gezet. 

5. Leidingen worden gekeurd op drinkwater. 
6. Jaarkalender voor volgend jaar gezien. 
7. Continurooster over gehad. Ze denken dat het veel 

problemen oplevert voor opvang. De 3 uur opvang 
blijven hetzelfde, dus nu staat de opvang tot 17:30. 
Als er ouders zijn die later hun kind op komen halen, 
dan wordt er per kwartier gefactureerd. Dit zijn tot 
nu toe ongeveer maar 2 ouders per week, dus dit 
valt mee. 

8. Videobellen en appen gebeurt nu soms met 
privenummers van leerkrachten. Is niet wenselijk. 
Wordt vervolgd.  

9. Zorgen over financiën, nog niet alles goed in beeld. 

Overige punten: 
1. Anderstalige ouders 
2. Personeelsbeleid  
3. Het Bewaarde Land 

 

1. Informatievoorziening moet anders bij anderstalige 
ouders. Idee is om op 1 ochtend per week een 
inloop te organiseren voor ouders. WJ is in gesprek 
met Farent over het evt wisselen van ruimtes. Ligt 
nu even stil vanwege Corona. 

2. Geen vragen. 
3. Kinderen en ouders van groep 5 zijn hier heel erg 

enthousiast over. Complimenten aan organisatie en 
alle betrokkenen. Hopelijk wordt het vervolgd 
komend jaar.  

Allen 
 
 
 
 
jaarplanning 
Annemarie 

Rondvraag 
 

- Eerste sollicitaties voor functie van bovenbouw-
coördinator gehad. Wordt deze week afgerond.  

- We nemen afscheid van Sabine en Lilian als LR 
leden. Pim Zebregs wordt nieuw LR lid ouder-

 



opvang. Verkiezing voor LR lid ouder-onderwijs 
loopt.  

Sluiting.  
Aansluitend borrel.  

  

 

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

Husselen 

Start schooljaar 

 

 

 


