
Notulen LR vergadering - 3 februari 2022 

Aanwezig: Barbara, Lieke, Esther, Simone, Ellen, Jolien, Wendy, Mirjam, Annelies  

1. Voorstellen en welkom heten Jolien Peeters  

 

2. Samenwijsraad (SWR) 

- Mobiliteitsbrief vanuit Marieke: Al vaker over gediscussieerd, maar nu staat zwart op wit 

wat de regelementen binnen de stichting zijn en het wordt toegevoegd aan het handboek 

van de stichting.  

- Doorsturen stukken SWR: afgesproken dat niet alle stukken meer zomaar doorgestuurd 

mogen worden naar de locatieraadleden. Bij vragen over een bepaald stuk wordt het apart 

doorgestuurd. Alleen de agenda wordt doorgestuurd naar LR. Dit is nu als een pilot, daarna 

wordt geëvalueerd of het akkoord bevonden wordt. De verwachting van Mirjam is dat de 

volgende keer alle stukken meegestuurd worden, zodat er een vergelijkend onderzoek kan 

plaatsvinden. Mocht je hier iets van vinden, laat het weten aan Mirjam. Misschien nakijken 

wat de wettelijke regels zijn voor het delen van stukken (Mirjam gaat zich erin verdiepen 

voor de vergadering van volgende week). 

- Leden vanuit Vlinderakker: Mirjam zit als enige in de SWR vanuit Vlinderakker. Er is geen 

personeel vertegenwoordiger. Mirjam gaat navragen wat hier de reden van is.   

- Mirjam vraagt na of Marieke de volgende keer wil aansluiten bij de LR.  

 

3. Vlinderraad  

De kinderen van de Vlinderraad hebben in de groepen 4-8 gepresenteerd over hen taken en de 

verkiezingen. Kinderen die in de Vlinderraad wilden konden zich opgeven bij de leerkracht. 

Verkiezingen worden in de klassen zelf gehouden en uit elke groep (4, 5, 6, 7, 8) komt er een 

afgevaardigde in de Vlinderraad. In groep 8 is dit al geregeld, in de andere groepen horen we dit 

komende week. Dan snel met de nieuwe Vlinderraad bij elkaar komen (voor de carnavalsvakantie), 

zodat we met deze kinderen kunnen sparren over de PBS-regels voor het leerplein.  

4. PBS 

Voor de vakantie is er een spel gemaakt vanuit ouders, zodat PBS weer even onder de aandacht 

komt. We zijn in de klassen bezig geweest met de focus op het leerplein. In elke klas hing een poster 

waar de kinderen regels voor het leerplein op konden schrijven. Ook in de koffiekamer komt een 

poster waar de leerkrachten belangrijke regels op kunnen schrijven. Vanuit al deze regels gaat de 

Vlinderraad proberen om tot 4 kernwaarden te komen, die we gaan presenteren aan de kinderen. Er 

gaan twee ouders uit de werkgroep PBS, dus daar gaan we vervanging voor zoeken (misschien 

tijdens de oudergesprekken onder de aandacht brengen). 

5. Spelend en gepersonaliseerd leren  

Spelend (gr 1-3): er wordt toch nog wel tegen wat dingen aangelopen. VeiligLerenLezen in groep 3 is 

lastig te combineren met de units en spelend leren. Zoekende naar de combinatie, in plaats van een 

groep 3 en een groep 1-2. Wordt dit regelmatig nog geëvalueerd? Na de coronaperiode ook zeker op 

andere scholen gaan kijken, dat is nu nog niet mogelijk geweest om veel inspiratie op te doen en 

zaken helder te krijgen. Wordt Nicole Verdonk nog betrokken bij de evaluatie?  



Gepersonaliseerd leren (gr 6-8): op dit moment wordt gewerkt met spelling- en rekenonderwijs op 

maat, door middel van doelen in plaats van leerstof gericht op het leerjaar. Ons streven is nu om 

taalonderwijs te integreren in het gepersonaliseerd leren, wat we eigenlijk voor ogen hadden voor 

dit schooljaar. Ligt eraan of we dat dit jaar gerealiseerd krijgen. Ook is er gesproken over nieuw 

meubilair, zoals; sta-tafels voor flexibele werkplekken of kringen voor de bovenbouw om te 

gebruiken voor instructie.  

6. Vanuit opvang  

Inbreng Simone: door drukte bij de BSO en opvang moet er volgend jaar gebruik gemaakt worden 

van het leerplein. Is dit meegenomen bij het meubilair of de overleggen? Simone kaart dit aan bij 

Lonneke. 

7. Oudervereniging  

Vorige week is er een vergadering geweest. Carnaval gaat in aangepaste vorm door. Het is kort 

gegaan over schoolreis; waarnaartoe en wanneer? Communicatie op de nieuwsbrief vanuit 

oudervereniging is besproken. En aandacht besteed aan betaling van het overblijven, maar dit is 

ondertussen geregeld. --> de betaling van de overblijfkosten zijn goed opgepikt, was een heel 

handige link om te kunnen betalen.  

Zodra de notulen er zijn, stuurt Mirjam deze door.  

Tip aan de oudervereniging; de brief van de vrijwillige ouderbijdrage miste een stukje informatie 

over waar de brief ingeleverd moet worden.  

8. Rondvraag  

a. Hoe is de huidige besmettingsgraad? Groep 8 blijft morgen thuis. Gemiddeld zo rond 

de 75% leerlingen op school. Het wisselt ook per bouw. Het wisselt ook onder de 

leerkrachten. In de opvang is er een chronisch te kort aan medewerkers. De 

kinderen die broertjes/zusjes op het VO hebben, zijn in de eerste paar weken na de 

kerstvakantie veel afwezig geweest.  

b. Notulen website; even navragen bij Elise of we de notulen op de website kunnen 

krijgen en wie dat dan gaat doen? Esther vraagt dit na bij Elise. En is het nodig dat 

we foto's van ons op de website zetten, zodat ouders weten wie ze aan kunnen 

spreken? Volgende vergadering bespreken.  

c. Parkeerbeleid; bij brengen en halen van kinderen staan veel auto's niet op de juiste 

plekken, op de stoepen bij Ome Toon of op de stoep voor school, terwijl er op de 

parkeerplaats nog plekken zijn. Dit creëert gevaarlijke situaties. Kunnen we dit op de 

nieuwsbrief zetten? En welke ouders komen met de auto, werkt dit met kilometer 

stralen? Waar gaan we dit aankaarten/bij wie? In de Vlinderraad bespreken of/hoe 

we dit zouden kunnen aanpakken. Eventueel ook met de gemeente opnemen of we 

dit zichtbaar kunnen maken. (Meenemen dat er geen oversteek bij de school is en 

dat er hard gereden wordt op de Biestsestraat, zodat het een soort 

verkeersonderwerp wordt, wat we bij de gemeente onder de aandacht kunnen 

brengen.) 


