
Notulen LR donderdag 24 november 2022 19.30 uur

 

 

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

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

1. Welkom 

 

 

2. Vanuit Samenwijsraad (SWR) - Mirjam 
o De notulen van de SWR vergadering moeten nog vastgesteld worden. Er is wel een concept, 

maar op de volgende vergadering worden ze vastgesteld en gedeeld. Agenda voor volgende 

vergadering is nog niet gedeeld. 

o Stukken mogen nog steeds niet gedeeld worden met medewerkers. Nog steeds een gek 

standpunt. Barbara sluit bij de volgende vergadering aan om dit aan te kaarten – 8 december 

20.00 uur. Wat staat hierover in de 'wet'? Het gaat toch om een representatiemodel? 

o Lianne Maes vertrekt, dus nu is de vraag of de functie (beleidsfunctionaris) nog gevuld gaat 

worden. Remco gaat hier het een en ander over toelichten in de volgende SWR. 

o BOOM-Edu-ley-Samenwijs; hier was eerst sprake van een lichte mate van samenwerking, op 

bepaalde beleidsstukken / bestuurlijk e.d. Nu wordt er in de notulen gesproken van een 

fusie, wat verwarring opwekt. Op welke tak wordt deze fusie doorgevoerd (werkvloer of 

kantoor/bestuur)? Mirjam hoopt het te horen bij de volgende SWR. 
o De nieuwe tarieven van de opvang zijn besproken in de SWR. De tarieven zijn verhoogd, 

aangezien de RVT niet akkoord is gegaan met de lagere tarieven. Aangepast i.v.m. inflatie.  

 

 
3. Samenwijs de Vlinderakker 

• Nieuwe speelplaatsplannen 

o Nieuwe speelplaats is geparkeerd, budget is er niet. Vlinderraad zal hier dus ook niet 

meer mee bezig zijn. Mochten er ouders zijn die wel diensten kunnen leveren voor 

een nieuw schoolplein, dan wil Lonneke hier wel mee in overleg. Bij de opvang is er 

wel budget, dus daar wordt aan de voorkant wel een nieuwe speelplaats gemaakt 

(2023).  

• Opvang pedagogisch werkplan 

o Vorige week twee onverwachte GGD-controles, zowel bij BSO als KDV. Beide zijn 

goedgekeurd. Conceptrapport van BSO is al binnen, gaat Katja controleren en 

doorsturen. KDV is nog niet binnen.  

o Jolien vroeg om wat verduidelijking van begrippen in het plan. Ook gaf ze een 

compliment over het partnerschap met ouders, zoals dit beschreven is in het plan. 

Leuk dat er thuis gesproken kan worden over wat er op de opvang gebeurd is.  

o Esther gaat even doorlezen, controle op grammaticale- en spellingsfouten.  

 



• Voedingsbeleid (Simone) 

o Er is een werkgroep opgesteld om mee te denken over het voedingsbeleid. Er is 

overleg geweest over het concept, er mocht meegelezen worden met het concept. 

Alleen is hier niet meer op gereageerd, dus weten we niet waar we staan met het 

traject. Simone gaat navraag doen bij 'de schrijvers' waar dit door komt. Neem een 

evaluatiemoment mee in het beleid, zodat we ook nog kunnen borgen of het leeft als 

het geïmplementeerd is.  

• Overblijven 

o Vanuit ouders komen er bij unit 1-2-3 best veel verzoekjes als in; meer water 

drinken, broodtrommels leegeten, meer naar het toilet gaan. De mogelijkheden zijn 

er, maar kinderen benutten dit niet altijd. Medisch gaan leerkrachten zeker mee in 

verzoekjes van kinderen, maar nu worden het er wel erg veel.  

 

4. Vanuit Oudervereniging (OV) - Mirjam 

o PBS is besproken. Er is door het team geschoten op het beleidsplan en Barbara is hiermee 

bezig om dit aan te passen/samen te vatten. Als het nieuwe beleid er is, wordt dit gedeeld.  

 

5. Rondvraag 

o Tekenen strategisch beleidsplan: in de brief gericht aan de inspecteur wordt gesproken over 

'het nieuw te schrijven beleidsplan van de nieuw te vormen stichting'. Welke nieuwe 

stichting? Bestuurlijke fusie? Of wordt het toch groter? Wordt de stichting opgeheven? Wat 

is hier de intentie van? Beschrijf in alle documenten hetzelfde wanneer het alleen om een 

bestuurlijke fusie gaat. 

 


