
 

Vastgestelde notulen 19-05-2020  

Notulant : Emma 

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

Afwezig: Sacha  

Agenda 
 

Actie/besluiten Door 

Opening en welkom. 
Notulen goedkeuren. 
 

Notulen goedgekeurd Jurgen 

Ingekomen mail en mededelingen. 
 

Niks ontvangen Jurgen 

Vanuit de directie 
1. verandering managementvoering Starrebos; voorstel met 

bestuur besproken en als locatieraad instemt kan dit uitgezet 
worden in vacaturevorm, in- en extern 

2. schoolgids 
3. update corona en terugkoppeling naar en vanuit locatieraad 
4. stand van zaken werkverdelingsplan 
5. formatie, informatie gedeeld met personeelsgeleding 

1. Verandering managementvoering Starrebos; voorstel met 
bestuur besproken en als locatieraad instemt kan dit uitgezet 
worden in vacaturevorm, in- en extern: Vertrek Esther, voorstel 
geschreven met Lysanne en Arnoud. Teamleider of coördinator, 7-
13 jaar. Bestuurder wil niet meer dan 2 mensen van Starrebos in 
het management. Daardoor is er formatie verandering, blijven 
uren over waar we functie/taakbeschrijving mee in kunnen vullen 
als teamleider. Leerkracht vrijgesteld van lesgevende taken. gaat 
in/extern. Functie was 2 dagen. Functiebeschrijving komt op de 
mail, hierbij akkoord of geen akkoord opgeven. 

2. Schoolgids: met laatste updates bezig geweest. Laatste 
aanpassingen mag je doorsturen naar Willem-Jan. Het was voor 

 
Willem-Jan 
 
 
 
 
 
 
 



iedereen zo fijner lezen. Studiedagen moeten er nog in. Hij is zo 
goed als klaar. 

3. Update corona en terugkoppeling naar en vanuit locatieraad: 8 
juni onderwijs volledig open. Vanavond gaat er een brief uit van 
schema en lesdagen van de komende 2 weken. Tot 29 mei kunnen 
we de noodopvang garanderen, daarna is er waarschijnlijk niet 
genoeg personeel om dit op te vangen. Als dit zo is gaan de 
kinderen naar hun eigen klas. Tot de zomervakantie wordt het 
continurooster 8:30/8:45, moet wel gekeken worden naar de BSO. 
Leerkrachten die werken in de groep vinden het erg fijn met halve 
klassen. Maar de kinderen die thuis huiswerk maken hebben ook 
nog vragen dus dit is voor de leerkracht wel werkdruk verhogend. 

4. Stand van zaken werkverdelingsplan:  
Moet nog aangepast worden. Team en bouwvergaderingen 
worden straks niet meer gehouden. Tussen iedere vakantie gaat er 
een studiedag georganiseerd worden, onderwijs gerelateerd.  
De mededelingen leven bij zowel onderwijs en opvang.  

5. Formatie, informatie gedeeld met personeelsgeleding: Het 
overzicht met de groepsindeling met leerkrachten hebben we 
ontvangen. Er zijn nog een paar gesprekken met personeelsleden 
en kunnen nog aanpassingen in komen. Als ze er niet uit komen 
wordt dit concept vastgesteld. 
 

Opvang; 
1. Lopende zaken vanuit het team 
2. Terugloop kindaantallen en gevolgen formatie 
3. Restaurant 
4. Groen Schoolplein 
5. Evenementen afgelast 

 
 

1 Lopende zaken vanuit het team en 2 terugloop kindaantallen en 
gevolgen formatie: Terugloop was tijd terug al in gang. Aanvragen voor 
rondleidingen beginnen weer te lopen. Rondleidingen worden na 1 juni 
weer gegeven. Waren bang dat we te veel personeel zouden hebben. De 
berekeningen zijn nu dat we maar 9 uur te veel hebben.  
3. Restaurant: ligt even stil, plannen blijven liggen. 
4. Groen Schoolplein: volop in beweging. Eerste plantenvlak is er 
uitgehaald. 
In 4 weken zou het klaar moeten zijn. Fietsenstalling wordt er zaterdag 
uitgehaald. 

 



5 Evenementen afgelast: alles is afgelast. Musical en afscheid gaat wel in 
aangepaste wijzen door. 

Onderwijs; 
1. Lopende zaken vanuit het team  
2. Reacties op enquête husselen? 

1 Lopende zaken vanuit het team: Studiedag ging over werkwijze vanaf 11 
mei. Enquête voor het personeel over het husselen. 
2 reacties op Enquête husselen? 1ste resultaten zijn gedeeld. Op kind-
zorgzwaarte moet nog iets meer verdeling komen.  

 

Samenwijsraad 
1. Mededelingen 
2. aftreedschema 

 

2 aftreedschema: Volgende keer is Lillian haar laatste vergadering. Daarna 
treedt ze af. Komt Marion voor terug. Moet een algemene oproep uit gaan. 
Van  4 leden is hun eindtermijn en 2 worden er herkiesbaar. 1 ouder 
onderwijs, 1 ouder opvang. Floris, Petrie en Sanne gaan in de 
verkiezingsraad. 

Rudi 

Rondvraag 
 

  

Sluiting.   

 

 
Punten voor volgende LR bijeenkomst: 

- Anderstalige ouders 

- personeelsbeleid 

- uitslag enquête husselen 

 

 


