
 

Notulen 21 september 2020 

Notulant : Rudi 

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

       Annemarie, Rudi 

Afwezig: Marion 

Agenda: 
 

Actie/besluiten Tijd; 

Opening om 19.30 uur 
Rolverdeling LR 
 
 
 
 
 
Notulen goedkeuren. 
 
Voorbereiding vergadering 

Jurgen opent de vergadering 
Jurgen blijft voorzitter en Annemarie secretaris 
 
Vergaderdata allemaal op maandag en dinsdag, terwijl 
afgesproken was dit te verdelen, voor dit jaar vast. 
Afspraak: komende jaren meer spreiden. 
 
Notulen 23-6-2020 goedgekeurd. 
 
MT: heeft mening: voorbereiding vergadering kan 
beter, WJ wil reminder, zodat agenda volledig en tijdig 
aangeleverd kan worden. Data zijn bekend, reminder 
wordt als test gedaan door Annemarie. Input moet van 
eenieder komen, jaarschema volgen.  
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Vanuit de directie: Onderwijs 
1. Sollicitatieprocedure IB-er, 

deelname ouder LR in BAC 
 
 
 
 

2. Marap 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helaas gaan we afscheid nemen van Yvonne 
Koppelmans, Intern-Begeleider 7-13. Om deze functie 
te vullen staat reeds een vacature open, zowel in- als 
extern. Sacha zal namens ouders LR plaats nemen in 
het BAC.  
 
De Marap is een trend-analyse welke het MT 4x per 
jaar met de bestuurder bespreekt. Deze cijfers zijn aan 
verandering onderhevig, Zo kunnen per kwartaal zaken 
vergeleken worden. Zaken als: aantal kinderen in de 
opvang, toestroom kinderen, ziekteverzuim, baten en 
lasten. Starrebos staat er goed voor.  Verwacht is dat 
het aantal kinderen in de opvang toeneemt. Dit vertaalt 
zich door in de doorstroom naar het onderwijs in de 
toekomst. 
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3. Langdurig zieken / corona 
 
 
 
 

4. Nieuw dak 
 

    
 
 
 
 
 

5. Kiss and ride 

 
 
 
 

6. Legionella preventie 
 
 

       
 
 
 

7. Continurooster 
 
 
 
 
 

 
Een aantal personeelsleden zijn langdurig ziek, 
vervanging is gelukkig geregeld, hopelijk niet veel uitval 
door corona (ziek of test), er is weinig vervanging 
beschikbaar. 
 
Het dak op het totale gebouw moet vervangen worden, 
op veel plaatsen zijn lekkages, dit is een bouwfout. 
Leijstromen gaat het dak vervangen, dit heeft geen 
financiële gevolgen voor Starrebos, Leijstromen is 
eigenaar van het gebouw en is dus verantwoordelijk 
voor de kosten. Alleen heeft het wel andere nadelen: 
Het werk zal ongeveer 3 weken in beslag nemen en ook 
gehorige werkzaamheden, er zal dus geluidsoverlast 
zijn. De schoolstraat zal ws afgesloten worden, daar 
komt een grote kraan te staan. Alle installaties moeten 
van het dak, dus ook klimaatunit. Het dak wordt 
zodanig gemaakt dat zonnepanelen aangelegd kunnen 
worden, deze moeten voor 1-10-2021 operationeel zijn 
ivm de subsidie. 
 
De gemeente gaat als pilot een Kiss and Ride aanleggen 
over het voormalig Hispohal-terrein, nu is het terrein 
vrij, zodat de mogelijkheden kunnen worden getest 
vooruitlopend op wat gaat komen in de toekomst. 
Doornboomstraat en Elstakkerstraat moet ontlast, 
zeker bij fietsenstalling nu vaak (te) druk. Plan na de 
herfstvakantie gereed. Gemeente draagt hiervan de 
kosten, uitgesloten zijn kosten van een nieuwe poort. 
 
De douches bij de gymzaal worden volgens vast schema 
door Amarant doorgespoeld en dit wordt bijgehouden 
in een logboek. Dit logboek bevat ook informatie over 
het type filters dat in het systeem zit en wanneer deze 
vervangen zijn. Nu is het logboek verdwenen. Amarant 
is vanwege de Corona richtlijnen niet welkom in de 
school. Dit moet opgelost worden. De gemeente huurt 
de school van Leijstromen en de gemeente beheert de 
gymzaal (en dus de douches). Het spoelen gebeurt 
gelukkig wel. 
 
Oude schoolrooster geldt weer bij start schooljaar, dus 
geen continurooster.  
MT mag van Bestuur uitzoeken wat een continurooster 
invoeren betekent voor de organisatie. Daar komt veel 
bij kijken: Uitzoeken baten en lasten TSO, gevolgen 
voor NSO contracten, Arbo regels mbt werk, pauze. 



 
 
 
 
 

8. Husselen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadat team akkoord is, wordt het aan ouders 
voorgelegd. Streven is volgende vergadering meer 
bekend en duidelijk. 
 
Het husselen was voor de vakantie een hot-item, rust is 
weergekeerd. WJ heeft de ouders gebeld (zoals 
afgesproken) die het niet eens waren met de 
klassenindeling. 
Na de herfstvakantie wordt er een ouder 
betrokkenheidsavond georganiseerd over dit 
onderwerp. Het jaarlijks husselen staat vast. 
Aandachtspunt is dat leerkrachten dezelfde boodschap 
communiceren. 
Jaarlijks wordt het husselen geëvalueerd, waardoor de 
door Rudi ingebrachte brainstorm over dit onderwerp 
wordt geschrapt. 

Vanuit de directie: Opvang 
1. GGD-rapportage 

 

 
 

 
Het inspectierapport van 27-8-2020 met 1 overtreding 
is nader onderzocht, de overtreding bleek niet te 
kloppen, alles voldeed. De GGD heeft hun fout 
toegegeven. 
 
Ondanks corona blijft GGD wel controleren, ook 
onverwacht. Burgemeester beoordeelt de rapporten 
met coulance    
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Vanuit de Teams: Opvang en 
Onderwijs  

1. Teamleider 7-13 
 

2. Studiedag 
 
 

3. Start schooljaar 
 

 
 
Claudia Villevoye is gestart als Teamleider 7 -13,  
 
Morgen 22sept is eerste studiedag van dit schooljaar, 
onderwerpen als onderzoekend leren, Kiva, Parnasys. 
 
Het schooljaar is erg rustig begonnen. Ondanks de 
rumoerige start van de vakantie (husselen).  
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Overige punten; 
1. Communicatie 

       
       
 
 
 

 
Ouders ervaren communicatie als minimaal bij start 
schooljaar. Erg jammer dat de informatie avond niet 
live kon, veel geïnvesteerd in Teams, niet gebruikt. Ook 
stuurde de ene leerkracht wel een startmail en de 
andere niet. Hier moet 1 lijn in komen, sowieso met 
foto van leerkracht en zichzelf voorstellen.      
De communicatie moet beter, hoe? App connect in 
ontwikkeling voor opvang en onderwijs = pilot met 
toestemming bestuur. 
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2. Oudergesprekken 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aftreedschema 
 
 
 

4. SWR 
 
 
 
 

Voorkeur is live gesprekken, veel hangt af van de 
corona regels die wekelijks veranderen.  
Deze vinden vrij laat plaats, zeker voor groep 8 die al 
richting keuze moment vervolgopleiding gaat. Kan dit 
eerder? Een extra uitdraai uit Parnasys zonder uitleg is 
niet wenselijk, ouders kunnen deze dan onjuist 
interpreteren. Uitleg maken is extra werk. MT gaat in 
overleg met docenten groep 8. 
 
LR heeft nieuwe leden, wordt door Rudi aangepast, 
volgende vergadering ter goedkeuring, en opnemen in 
secretariaat. 
 
Rudi: SWR was 14-09-2020: veel onderwerpen: 
belangrijkste: nieuwe tarieven opvang vastgesteld, 
mobiliteitsbeleid is ook definitief, jaarverslag 2019 is 
besproken. Rudi: def notulen SWR doorsturen. 

Rondvraag 
 

-Pim: voor het eerst: kort voorstelrondje gedaan 
-Rudi: Opmerking: Type-les slechte start, leerlingen 
wisten niet waar ze moesten zijn. 
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Sluiting. 21.40uur   

 

Openstaande acties: 

WJ: overleg met leerkrachten groep 8  

Rudi: aanpassen aftreedschema  

Rudi: doorsturen definitieve notulen SWR 

Petrie: Vergaderschema LR 

 

Onderstaande agenda is indicatief  

Onderwerpen van bespreking: 

- Schema van aftreden 

- Vergaderschema LR 

- Begroting  Bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch, onderwijskundig 

en opvoedkundig gebied. ➔ Adviesrecht 

- Jaarlijkse beleidsdoelen Starrebos 

- Update huishoudelijk reglement LR 

- Tarieven Ouderbijdrage onderwijs  (vraagt voorbereiding: wie?) 

 


