
 

Agenda 25-05-2021 van 19.30-21.20u via Teams 

Notulant : Sacha 

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

Afwezig:  Marion 

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Notulen goedkeuren. 
 

 Jurgen 

Ingekomen mail en mededelingen. 
 

Annemarie heeft alles doorgestuurd. Jurgen 

Vanuit de directie  
 

1. Evaluatie husselen 
 
 
 

2. Onderzoek combinatiegroep 2/3 
 
 
 
 
 

 
 
Op 6 april is er een goed gesprek met maar weinig ouders geweest. Jammer dat er niet 
meer ouders bij aanwezig waren. Verslag had met de nieuwsbrief mee gestuurd 
moeten worden. Willem Jan stuurt deze nog door.  
 
Chantal heeft veel onderzoek gedaan. Nu staat het onderzoek even stil, omdat het 
samenhangt met diverse zaken als klassenindeling, etc. Wel past het bij Starrebos en 
onze visie, denken we, maar voor komend schooljaar is het te snel dus wellicht kan het 
komend jaar voorbereid worden voor schooljaar 2022-2023.  
 

 
 
Willem-Jan 
 
 
 
 



3. Update verkeersexperimenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. StaVaZa proces verbetering klimaat groepen 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Klassenindeling 
 
 
 
 

We zijn op dit moment met experiment 3 bezig. Hopelijk vullen ouders de evaluaties in 
van de gemeente. De druk bij de Doornboomstraat blijft en het experiment lijkt meer 
gevaar op te leveren dan het oplossingen genereert. Veiligheid moet gewaarborgd 
blijven.  
Jurgen heeft met wethouder gesproken en wethouder staat open voor nieuwe ideeën, 
aangezien de eerste experimenten niets lijken op te leveren.  
 
Laatste variant tot aan de zomer is aan 2 kanten eenrichtingsverkeer, Elsakkersstraat 
wordt dan ook 1 richting dus dan moet je een rondje rijden. De vraag blijft hoeveel 
parkeerplaatsen er uiteindelijk zullen komen op het Hispohalterrein.  
 
Sommige borden kloppen niet of zijn gedraaid. Jurgen heeft dit doorgegeven aan de 
gemeente, dus hopelijk wordt er snel iets aan gedaan.  
 
Hier wordt flink aan gewerkt, want alle kinderen moeten met veel plezier naar school 
gaan. We zien in de groepen verbetering van het klimaat. Wat er nu nog gebeurt, 
gebeurt op het plein en daar wordt goed op gelet. Volgende week volgen er 
waarschijnlijk nog wat veranderingen over buitenspelen, zodat de kinderen van alle 
groepen fijn buiten kunnen spelen.  
Power Play en KiVa zijn nieuw leven ingeblazen en ook volgend jaar wordt hier goed op 
gelet.  
Vraag vanuit LR is of er vaker met ouders gecommuniceerd kan worden, zodat alle 
ouders van groep 6 op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. 
Vragen: 
- Worden deze klassen ook gehusseld, is dat slim? Willem Jan: ja, dat gaat wel 
gebeuren.  
- Wordt alles goed vastgelegd? Willem Jan: ja, alles wordt genoteerd.   
 
We gaan van 14 naar 13 groepen terug ipv naar 12 groepen, dat is goed nieuws. Deze 
week mag het team hun wensen aangeven, zodat het plaatje hopelijk volgende week 
afgerond kan worden. Financiering vanuit NPO wordt gebruikt om de extra groep te 
formeren.  



 
 
 
 
 

6. Mededelingen 
 
 

Willem Jan: team heeft aangegeven liever geen combinatiegroepen te willen vanaf 
groep 2, maar dat betekent wel dat er enkele grote groepen zullen komen.   
Vraag: Maar dan zullen er ook juist enkele kleinere groepen komen. Willem Jan: de 
keuze ligt bij het team.  
 
Werkgroep meubilair: opvang gaat meeliften met onderwijs. Eerste gedeelte zal rond 
de herfstvakantie vervangen worden. Voor de kerstvakantie is alles vervangen.  
Vraag: wat houdt dit in voor opvang? Antwoord: Meubilair algemene ruimten wordt 
voor opvang meegenomen, dus niet 4-7 jaar maar 0-7 jaar. 
 
Ouderapp: in jan zou er gestart worden met de app. Het wordt Connect voor het 
onderwijs. Wordt nu klaargezet zodat leerkrachten er voor de zomer mee kunnen gaan 
testen. Na zomervakantie zal de communicatie tussen ouders en onderwijs via app 
gaan verlopen. Ook schoolkalender komt in de app te staan. 1e oudergesprekken ook 
via Connect.  
Opmerking: alert zijn op ouders die niet handig zijn met app, bijv door taal. Zorg dat alle 
ouders bereikt worden. Alle ouders moeten alle info krijgen.    
Vraag: beide ouders kunnen in de app? Willem Jan: Ja.  
 
Concept schoolgids: er gaan nog wat zaken veranderen.  
 
Financiën:  
Veel geld van NPO: wordt gebruikt voor klassenverkleining 
Werkdrukgelden: Bewegingsonderwijs + leraren ondersteunen 
Subsidie schoolkracht: rondom teamscholing ingezet 
 
10 juni is het studiedag en wordt het jaarplan 2021-2022 besproken.  
 
Werkverdelingsplan gaat Willem Jan schrijven met Claudia, komt via de 
personeelsgeleding van de LR bij hele LR terecht.  
 



Enquête schooltijden: 170 ouders zijn aangeschreven, er zijn nu 80 stemmen binnen. 
Tussenstand: 90% voor continurooster, 10% voor oude rooster. Woensdag gaat Pim de 
telling van Willem Jan controleren om tot een definitieve uitslag te komen.  
 
Leerlingtevredenheidsenquête is gesloten. Algemene score 8,1 van gr. 6, 7 en 8. Op 
website ‘Scholen op de kaart’ staat het resultaat. Willem Jan pakt nog wat zaken op die 
opgelost kunnen worden.  
 
IEP-toets resultaten zijn binnen, score 84,5 dus boven landelijke gemiddelde. We 
boeken dus vooruitgang. Punt van zorg: percentages 2F zwakken door de jaren heen 
wel af. Dalende tendens van afgelopen jaren is nu doorbroken.  
 

Opvang; 
1. Lopende zaken vanuit het team 
2. Beleid gezonde voeding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vraag: Wat is het beleid nu over de gezonde voeding binnen school? Mijn kleuter wil 
steeds ongezondere dingen mee, omdat andere kleuters dat ook meenemen, zoals 
pakjes drinken, ontbijt-/eierkoek, e.d.  
Willem Jan pakt het op, zodat het bij iedereen weer op het netvlies zit, zowel bij ouders 
als leerkrachten. Opmerking: ook de traktaties graag onder de aandacht brengen, er 
worden weer zakjes chips uitgedeeld, dus fijn als het opnieuw benoemd kan worden.  
 
Binnen Samenwijs wordt het beleid gezonde voeding opnieuw bekeken, zodat er één 
beleid komt voor alle scholen. Er wordt een werkgroep voor geformeerd en 
samenwijsbreed ingezet, dus voor 0-13 jaar. Starrebos is erg ver in het beleid, maar er 
wordt verschillend over gedacht.  
 
Vraag: er is erg weinig tijd om te eten, horen we als ouders van kinderen. Vooral ook 
om te drinken. Er is een kwartier de tijd om te eten.   
Petrie: kinderen hebben ook in mijn groep meer tijd nodig om te eten, merk ik. Ik 
koppel het bijvoorbeeld aan voorlezen zodat kinderen eerder kunnen beginnen met 
eten. Handig om dit een keer in het team te bespreken.  
  

 
 
Sacha 



3. Aanschaf nieuw meubilair opvang 
 

Inmiddels is er een brief vanuit de opvang naar Arnoud gestuurd. Antwoord: “er is 
helaas geen geld voor.” Eerder was er wel geld toegezegd, dus raar dat het er nu niet 
meer is.  
Rudi gaat dit punt meenemen naar de Samenwijsraad. Als hij wil kan hij de brief van 
opvang en het antwoord van Arnoud meenemen, evt. met foto’s van de materialen.  
Vraag: gaat het over veiligheid wat nu ontbreekt/aangevuld moet worden? Lysanne: 
alle zaken die kapot zijn, zijn weggegooid.  
Lysanne: 1/6 deel is toegekend van de aanvraag, dus er is wel wat geld. Team opvang 
maakt totaalplaatje en dan wordt besproken wat wel/niet kan.  
 

Onderwijs; 
1. Lopende zaken vanuit het team  

 
Floris heeft het werkverdelingsplan toegelicht.  
 

 
 
 

Directie verlaat de vergadering 
 

  

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

 
We hebben alle stukken doorgestuurd gekregen.  
Arnoud gaat weg. Profiel wordt opgesteld en onderzoeksbureau gaat op zoek naar 
geschikte kandidaten.  
Er is al een vergaderoverzicht van data voor volgend jaar. Vraag of onze vergaderingen 

ervoor of erna gepland moeten worden. Andere locaties vergaderen een week erna.  

 
Rudi 

Overige punten: 
1. Vacatures voorzitterschap en secretaris per 

schooljaar 2021/2022 
 

 
Annemarie en Jurgen willen graag het stokje overdragen. Iemand interesse? Tijdens de 
eerste vergadering in het nieuwe schooljaar wordt dit besproken. Voorkeur is dat een 
van beide functies bekleed wordt door iemand intern, zodat er een kort lijntje is met de 
directie.  
 

 
 

Rondvraag 
 

Emma: dreumesgroep wordt straks vanaf 1 jaar ipv 1,5 jaar. 
Lies: zijn de nieuwe leden geïnformeerd over hun benoeming? Emma heeft gemaild dat 
ze in de LR mogen en dat ze meer info kunnen opvragen. Emma nodigt de nieuwe leden 
uit voor de laatste vergadering. 

 



Lies: Vergaderdata volgend jaar week na SWR en dan op wisselende dagen plannen, 
niet alleen op ma en di, maar op 4 werkdagen plannen. Jurgen let op dat ook de nieuwe 
leden meteen op de hoogte worden gebracht van de juiste data.   
Hopelijk kunnen we de laatste vergadering wel live voeren.  
Op 7 april heeft Willem Jan de schoolgids gestuurd. 
 

Sluiting.  
 

  

 

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

 

 

Punten voor eerste LR bijeenkomst in nieuwe schooljaar: 

Vacatures voorzitterschap en secretaris per schooljaar 2021/2022 
 

 

 

Datum Notulant 

5-7-2021 Emma 

 Pim 


