
 

 

Vastgestelde 

 notulen 13 april 2022   

Notulant: Femke 

Aanwezig: Jurgen, Rudi, Willem Jan, Sanne, Lies, Petrie, Diana, Sander, Femke, Annemarie, Suzanne. 

Afwezig: Lieke, Emma & Lysanne. 

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Notulen  

- Met L is besproken het kind volgsysteem wat besproken 
wordt in oudergesprekken. Dat het nu fysiek gebeurt zoals 
het voor corona was. Inderdaad voor ouders betere 
communicatie.  

 
- Notulen: beknopt, alleen besluiten en actiepunten. Namen 

locatieraadleden voluit in notulen. 

voorzitter 

Ingekomen mail en mededelingen. 
- Ouderraad en management 
- Mail over opvang op dinsdag 
- Mail van ouder, betreffende Studiedagen, BSO en extra 

(ouder waarschijnlijk aanwezig) vakantie door het 
verleggen van schooltijden 

- Mail oudervereniging over praktisch verkeersexamen 

- Actiepunt: Rudi neemt contact met ouderraad op. 
- Mail over opvang op dinsdag: is al door Lysanne opgepakt. 
- Mail studiedagen: bespreken we bij jaarkalender. Ouder heeft zich 

afgemeld. Signaal kwam van meerdere ouders. LR-leden ouder 
geleding is wellicht niet representatief voor alle ouders, LR kan ook 
input vragen. LR kan dan alleen advies geven. Kan vanuit 
nieuwsbrief ouderbetrokkenheid oproepen. 

Voorzitter 
 
ouder 
ouder 
 
ouders 



 - Mail praktisch verkeersexamen: Het was lastig om hulpouders te 
krijgen. Wachten af of het op een woensdag makkelijker gaat. 

Vanuit de directie  

1. Tussen schoolse opvang (TSO) Wijze van invulling, tarieven        
Instemmingsrecht (ouders) (jaarplanning) 

2. Plan van aanpak husselen (jaarplanning) 
3.  Evaluatie personeelsbeleid, scholing (jaarplanning)  
4.  Vakantieregeling (jaarplanning) 
5.  Verkiezingscommissie Begroting + formatieplan 

(jaarplanning) 
 
 

− Formeren groepen 2022-2023: team is gevraagd mee te denken 
over het verdelen van de leerlingen over de groepen. Bleven twee 
opties over, beide passend bij visie. LR wil graag onderbouwing 
zien over spelend leren. Rol LR is adviserend bij formatie. 
Actiepunt: Willem-Jan stuurt deze onderbouwing. 

− Leerling- en leerkrachttevredenheidsenquête: leerling-enquête 
bleef ongeveer hetzelfde. Bij personeel gestegen. Je kan niet uit de 
leerling-enquête halen over welke groep of leerling het gaat. De 
KiVa-monitor is  zien per groep. Ouderenquête loopt nog. 

− Aanpassing gids: Sanne en Annemarie nemen dit op zich. 

− Evaluatie pinksterweek: LR geeft hiervoor punten door. 

− Er komt NT2 onderwijs vanuit ROC op Starrebos. Er komt een 
aantal Oekraïense vluchtelingen ook op andere scholen. Zitten nu 
samen, maar een aantal komt naar Starrebos. 

− Opstelling plein voor derden: is weer hersteld. Zijn regels aan 

verbonden. Het gaat, wel lastig als kinderen op het plein 

bijvoorbeeld snoep geven aan kinderen van BSO. 

− Meubilair: offerte is getekend en retour gestuurd. Werkgroep is er 

mee bezig geweest vanuit visie. Alternatief voor bureau bij 

werkgroep gelegd. Digiborden zijn afgeschreven, doel is deze 

tegelijk met meubilair te vervangen. 

− Pedagogisch beleid in juni naar SWR en vervolg bij positief advies. 

Locatie specifiek stuk gaat naar LR 

− KiVa-scholing: wordt bij opvang overlegd. 

− Actiepunt: Petrie, Lysanne en Willem Jan komen op korte termijn 

bij elkaar om het jaarschema van de LR aan te laten sluiten bij het 

schema zoals dit in opvang en onderwijs loopt.  

 
Willem-Jan 
 
 
 



− RI&E voor onderwijs wordt op korte termijn nieuwe door en met 

team opgesteld. Plan van Aanpak zal daarna aan LR worden 

aangeboden. Voor LR is grote rol voor communicatie. 

− Werkverdelingsplan onderwijs: besproken tijdens studiedag. Zijn 

adviezen uitgekomen. 

Opvang 
   Lopende zaken vanuit het team  

- Toegang tot schoolplein, welke regels zijn er dan. Wie is 
verantwoordelijk voor kinderen op schoolplein na 
schooltijd betreffende eten, snoepen en drinken. 

 

 
- Schoolplein: Is al eerder besproken. Update komt hierover in 

nieuwsbrief. Jurgen wil samen met MT eerst bepaalde regels 
duidelijk hebben, zodat er een definitief bord op het schoolplein 
kan komen.  

 

Onderwijs 
   Lopende zaken vanuit het team  

 

  
 
 

Directie verlaat de vergadering   

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 

 

− Inspiratie-avond voor meerjarenbeleidsplan is geweest. Plan is 
ontwikkeling. 

− Vanuit Diessen werd aangegeven dat het traject voor startende 
leerkrachten zwaar valt, alsof je naast je werk nog een studie 
ernaast moet doen. Tijdens bijeenkomst voor starters is uitgelegd, 
dat het vooral is dat je vastlegt wat je al doet om je ontwikkeling 
aan te tonen. 

− Vacatieregeling: vergoeding voor ouders die deelnemen aan 
vergadering bij Samenwijsraad. Dit bedrag wordt herzien. LR heeft 
dit niet, in plaats daarvan een borrel. 

− Samenwerking Boom wordt nog verder ontwikkeld. 

− Er komt nog een update over de klachtenregeling. 

 

Overige punten: 

• Scholing Locatieraadleden 

• Statuten en reglementen 
 

• Scholing Esbeek heeft niemand op gereageerd. 

• Staturen en reglementen: Femke en Suzanne moeten eigenlijk 
een jaar in dienst zijn. Statuten kunnen niet worden 
veranderd. Als er gestemd moet worden, tellen deze stemmen 
niet mee.                                                                               

 
 



Actiepunt: Rudie kijkt wat de regels zijn rondom LR leden die 
tijdelijk in dienst zijn. 

• Onderbouwing formatie: ook navragen waarom de andere 6 
opties van de leerkrachten niet kunnen. Vorig jaar tijdens LR 
vergadering is dit aan de kant geschoven. Is het echt vanuit 
visie, draagvlak of leerlingaantallen?                                       
Actiepunt: Extra vergadering inplannen als de onderbouwing 
en aantallen er is om dit te bespreken en informeren wat 
andere oplossingen zijn, waarom anderen positieve of 
negatieve ervaringen hebben. 

• Studiedagen: voor ouders van nieuwe leerlingen is vaker niet 
duidelijk dat studiedagen vrij is voor leerlingen. Communicatie 
hierover is belangrijk, zoals kalender z.s.m. uitbrengen zodat 
ouders tijdig kunnen plannen. Ook over de inhoud 
studiedagen. Het zijn er vijf dagen meer, dan bij andere 
scholen. Bij team speelt dit ook, dit wordt in de pinksterweek 
besproken. Idee voor oplossing om 8:45 starten. We houden 
het in de gaten, wachten klankbordgroep af.               
Actiepunt: Mail vanuit LR met terugkoppeling, dat we het in de 
gaten houden en het besproken is. Rudi stelt deze op. 

• Ouderbetrokkenheid vergroten: er komt een oproep vanuit LR 
om klankbordgroep te vormen. Ouders kunnen ons benaderen 
als ze meer info willen. Ook om actiepunten te bundelen. 

• Schriftelijke evaluatie LR: sommige punten hiervan zijn al in de 
LR besproken. Deze punten laten we terugkomen in 
klankbordgroep.  

Rondvraag 
 

-voorstel om de laatste vergadering te verplaatsen van 12-7 naar 13-7. 
-voorstel om Marieke uit te nodigen voor de vergadering van 13-6 om haar 
visie te komen vertellen/voor te stellen aan de LR. 

 

Sluiting.  
 

  

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 



Actiepunten:  
- Willem-Jan stuurt onderbouwing en aantallen 
      -       Rudi neemt contact op met ouderraad 

- Extra vergadering voor onderbouwing verdeling klassen 
- terugkoppeling over studiedagen 
- Statuten en reglement over leden LR 
- Jaarschema  
- Uitleg Preventiemedewerker Jurgen voor instemming 

 

 

 

Datum LR vergadering Notulant 

  

  

31-3-22 Femke 

13-6-22 Sander 

12-7-22 Lies 

 

 

 


