
Notulen donderdag 13 oktober 2022  

 

Leden:
Personeel onderwijs: Esther en Barbara  Ouders onderwijs: Wendy, Annelies 

Personeel opvang: Lieke en Simone           Ouders opvang: Mirjam en Jolien 

Afwezig: Simone, Annelies, Jolien, Wendy 

 

1. Welkom 

• Afscheid Ellen, toelichting lidmaatschap Wendy 

o Wendy is alleen bij hoogstnoodzakelijke bijeenkomsten aanwezig (agenda lid). 

o Misschien even kijken naar een extra lid, een aantal mensen persoonlijk 

vragen of ze interesse hebben (werkt beter dan een mail sturen). Maakt niet 

uit of dit opvang of onderwijs is.  

- Begroting OV:  

o In de notulen staat dat het budget van het cadeau leerkrachten vervalt en op 

de plek van dag van de leraar komt. Maar vanuit Samenwijs is gekozen voor 

dag van de Samenwijsmedewerker. Dus misschien toch kiezen voor cadeau 

leerkrachten (voor verjaardagen), in plaats van opvang hierbuiten houden. 

Advies LR is terug te gaan naar verjaardagen. 

o 5 oktober: ijsjes uitgedeeld bij opvang -> niet gebeurt 

• Vergaderdata LR en SWR: akkoord 

 

2. Vanuit Samenwijsraad (SWR) 

Mirjam 

• Nieuwe bestuurder; hij is aanwezig geweest op school, bij onderwijs en opvang 

gekeken. Goede eerste indruk, 'losser' dan dat hij op de vlog doet overkomen. 

• Voortgang fusie; we horen hier te weinig over, zeker bij de opvang was er nog 

niets over bekend.  

• Overlegvorm; hopelijk communiceert Remco beter naar de achterban (LR). Laat 

medewerkers meedenken en inbrengen, wees transparant.    

• Mirjam was afwezig bij de vergadering, dus ze praat ons bij wanneer de notulen 

er zijn. 

 

3. Samenwijs de Vlinderakker 

• Laatste schoolweek: positief. Theaterdag was erg leuk, wel de vraag of dit volgende 

keer gefilmd kan worden – kan niet ivm privacy.  

• Start schooljaar: positief 

• PBS: laatste weken van het jaar ingestoken op het buitenspelen. De manier van 

belonen (kralen) is niet meer levend. Even kritisch kijken naar hoe we PBS gaan 



benaderen. Sabine Laurens is gecontacteerd vanuit PBS-werkgroep. Samen met haar 

gaan ze kijken wat de collega's willen en hoe we dit gaan insteken.  
 

4. Vanuit Oudervereniging (OV) 

Mirjam 

• Nieuw schoolplein: bedenkingen vanuit ouders/kinderen of dit nog gaat gebeuren. 

Ouders bieden zich aan om te helpen als het nodig blijkt.  

• Vlinderraad is overgenomen door Tessa en structureel in het rooster gezet.  

• Verkeerssituatie rondom de school: Daan van de gemeente is op school geweest om 

samen te kijken naar de verkeerssituatie rondom de school. Hij komt observeren op 

een dag waarop het slecht weer is, zodat hij kan zien waar de problemen zijn.  

 

5. Rondvraag 

• In de opvang zit een decibel probleem in de opvangruimte. Op een gemiddelde dag 

zit de decibel ver boven de norm. Nu de vraag of er gehoorbescherming kan komen 

voor de opvang medewerkers, om gehoorschade te voorkomen. Mirjam geeft aan 

dat het eventueel via de vakbond of via de risico-inventarisatielijst zou kunnen. 

Lonneke gaf aan dat als de LR akkoord gaat, het akkoord is.  

o Eventueel ook een idee om dit in het onderwijs ook toe te passen of aan te 

bieden.  

o Proplugs is eventueel een idee -> oordoppen.com 

• De opvangwachtlijst is echt heel erg lang. Er is een personeelstekort, maar ook 

kunnen er maar een aantal kinderen in de ruimte. Medewerkers van opvang hebben 

hier geen inzicht in. Nu een wachttijd van 9 maanden.  

• Barbara geeft aan dat dit het laatste jaar is dat ze voorzitter en lid is van de LR.  

 
6. Vergaderplanning 2022-2023   Voorzitter: Barbara  Secretaris: Esther 

Samenwijsraad 
Mirjam als afgevaardigde vanuit onze locatie 

Vergadering Locatieraad Vlinderakker 
 

Donderdag 6 oktober 2022 Donderdag 13 oktober 2022 

Woensdag 7 december 2022 Donderdag 24 november 2022 

Maandag 13 februari 2023 Donderdag 30 maart 2023 

Dinsdag 4 april 2023 Donderdag 25 mei 2023 

Donderdag 1 juni 2023 Donderdag 29 juni 2023 

Maandag 3 juli 2023  

  

 


