
Notulen locatieraad vergadering - 24 maart 2022  

Afwezig; Lieke, Katja, Wendy 

1. Welkom 

2. Vanuit Samenwijsraad (SWR) 

Mirjam:  

- Doorsturen stukken: In de komende Samenwijsraad gaat Mirjam opnieuw ter sprake 

brengen waarom de stukken niet doorgestuurd mogen worden naar de locatieraden. 

Ook even navragen over andere personeelsleden de stukken misschien doorgestuurd 

krijgen vanuit directie, waardoor ze wel op de hoogte zijn.  

- Statuten locatieraad: Esther mailt alle statuten vanuit de locatieraad door naar 

Mirjam (en anderen), zodat ze deze mee kan nemen naar de SWR.  

 

3. Samenwijs de Vlinderakker 

Vakantieplanning:  

- Planning van de studiedagen; worden volgend schooljaar 5 studiemiddagen en 1 

studiedag. De studiemiddagen worden verdeeld over begin en eind van de week 

(dinsdag en donderdag).  

 

4. Vanuit Oudervereniging (OV) 

      Mirjam:  

- Vrijwillige ouderbijdrage is actueel in het nieuws. Op basis van betaling mag je geen 

kinderen meer 'buitensluiten'. Dit gebeurde op de Vlinderakker niet, maar is nu dus 

een landelijk bespreekpunt. Wel wordt het betalen van de bijdrage elk jaar minder. 

Eventueel nadenken over de drempel van niet betalen -> QR codes of iDeal link 

meesturen. Lonneke schuift een keer aan bij de OV om hierover mee te denken.  

- Schoolreisje is op 16 mei naar Toverland. OV gaat mee, eventueel worden er nog wat 

ouders meegevraagd.  

- Betaling overblijven: Joep is aan het navragen bij Parnassys of de volgende keer 

ouders niet meer zelf een bedrag hoeven in te vullen (wegens verschil tussen groep 

1 en groep 2-8). Ook is de betaling van het eerste halfjaar overblijven, tweede 

halfjaar overblijven en de ouderbijdrage gespreid over het jaar.  

- Verkeerssituatie rondom school: Daan vanuit de gemeente komt volgende week op 

school om met Esther te overleggen. Angela uitnodigen om bij dit gesprek aan te 

sluiten, zodat we samen kunnen sparren over een actie o.i.d. 

 

5. Mededelingen 



- Meubilair: volgende week komen de plannen voor het nieuwe meubilair.  

- Doorgang: Thijs Vromans is vandaag langs geweest om te kijken of het mogelijk is om 

openingen te maken tussen het 1-2-3 en 4-5 lokaal en het 8 en 1-2-3 lokaal. De 

offertes worden naar Lonneke gestuurd om te kijken of ze beide mogelijk zijn. Wordt 

voor de zomervakantie nog gerealiseerd.  

- Formulieren overgang opvang – onderwijs: Barbara heeft twee formulieren 

ontwikkeld die gebruikt kunnen worden bij het overgangsgesprek. Eén voor 

pedagogisch medewerkers en één voor ouders.  

 

6. Rondvraag 

- Esther zet de notulen op de website, wanneer ze goedgekeurd zijn door de LR.  


