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Vergaderlocatie BS de Veste    
     
Aanwezig: 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig: 

Janneke Kemmeren 
Simone de Vos 
Ellen Boonman  
Frank van Maldegem 
Eric Kamp 
Cindy Soeters 
Gerry Biemans 
 
 
 

   

Cc: Miriam Fens (ouderraad) 

 
 
Ellen opent de vergadering en heet Frank van Maldegem van harte welkom bij deze 
vergadering. 

 
1. Notulen: 
• Ellen vraagt of de inloop bij de kleuters al is gecommuniceerd naar ouders? 

Ja, staat in de kalender en heeft in de nieuwsbrief gestaan. 
• Eric vraagt of de regels van het overblijven zijn overgenomen nu alle 

kinderen op school eten? Dit is inderdaad in de nieuwsbrief 
gecommuniceerd. Het gebruik van pakjes drinken wordt ontmoedigd, gezien 
de hoeveelheid afval. Al het afval wordt weer in de trommels van de 
kinderen gestopt, zodat het thuis kan worden weggegooid. De leerkrachten 
zien dat de hoeveelheid eten beter op de kinderen wordt afgestemd en dat 
er nauwelijks snoep of koek wordt meegenomen. Frank neemt dit 
onderwerp nog wel mee naar het MT, om 1 duidelijke lijn binnen de school 
te handhaven. 

• Simone vraagt naar de status van het schooljaarverslag, Eric heeft dit vorig 
jaar nog afgewerkt en Frank zal het deze week nog doorsturen, zodat we 
het nog kunnen bekijken. 
 

2. Actielijst:  
 

         
        
        
         
         
Actielijst 
060721 

      
 

Nummer Naam Actie    
060721-1 Simone Contact met GMR mbt NPO gelden  

 
060721-2 Gerry Jaarverslag MR X  
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060721-3 Eric de Brouwer Informatie lunchregels toevoegen aan info-kalender X  

060721-4 
Eric de 
Brouwer/Simone 

Kalender na laten kijken door Simone voordat deze 
gedrukt wordt 

X 
 

060721-5 Simone Mail versturen mbt GMR verkiezing ouders X  

 
 
We laten het onderwerp van de NPO gelden voorlopig op de actielijst staan. 
 
 

3. Activiteitenkalender: 
 

Voorstellen Frank: 
Frank van Maldegem stelt zichzelf voor aan de leden van de MR. De leerkrachten 
hebben natuurlijk al kennis met hem gemaakt. Als MR hopen we op een fijne en 
prettige samenwerking. 
Update directie: 
Frank: Inmiddels zijn we aan de 4e schoolweek bezig, en alles loopt soepel. Frank 
probeert zijn weg te vinden op school, als school zijn we goed opgestart. Ook qua 
Corona gaat het goed, een enkele leerkracht is recent nog getest, bij de leerlingen 
valt het ook allemaal mee. 
Er zijn 2 collega’s in verwachting (Maureen en Yvonne). Bij de geplande 
studiemomenten wil Frank meer naar een overlegsfeer, waarbij een onderwerp 
centraal staat. 
Ook zijn er opstartgesprekken geweest met de IB-ers, en binnenkort nog individueel 
met de andere leerkrachten, ook om elkaar beter te leren kennen. 
Continurooster: 
We willen monitoren hoe het gaat, vooral de invulling tussen de middag. Iedere 
groep besteedt de tijd anders, maar wel educatief. Er is een protocol gemaakt mbt 
het continurooster, hierin staat ook de bijdrage van de ouders vermeld. Voor de 
gezamenlijke vergadering in januari zouden we het onderwerp ouderbijdrage graag 
toegelicht willen zien door de OR. Het is nu voor ons ook niet meer precies duidelijk 
hoe dit is geregeld. 
5 oktober is er een bouwvergadering, hierin wordt het continurooster ook weer 
besproken. 
NPO-gelden: 
Als MR van de Veste hebben we onze zorgen geuit mbt het besteden van de NPO 
gelden. Helaas krijgen we hierbij van de GMR weinig teruggekoppeld, Simone heeft 
hierover mailcontact en we houden het zeker in de gaten. 
Schoolgids:  
Er wordt instemming verleend. Frank heeft nog wat aandachtspunten mbt de 
schoolgids, dit wordt nog besproken met Cecilia. 
MR jaarverslag:  
Er wordt instemming verleend. 
MR activiteitenplan: 
Er wordt instemming verleend. 
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4. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Frank vraagt welke onderwerpen er bij de ouderraad horen omdat er nu 
zaken in de notulen staan (BVL), waarbij Frank graag zou zien om meteen 
actie te ondernemen zoals het hek bij de Blokhut. Dit met elkaar kortsluiten. 
 

5. Informatie voor de infoflits: 
Frank vraagt hoe we op de Veste omgaan met de nieuwsbrief, het moet 
nuttig zijn en je wilt niet te veel rondsturen. Frank deelt nu al verschillende 
zaken via de Parro app, waar de ouders tevreden over zijn. De vraag is om 
meerdere vergaderingen samen te voegen en dan een informatief stukje te 
maken. 
 

6. Rondvraag: 
- 
 

7. Sluiting: 
De volgende vergadering is op maandag 8 november, 19.30 uur. 
 
 
Actielijst: 

 
 

         
        
        
         
         
Actielijst 
270921 

      
 

Nummer Naam Actie    
060721-1 Simone Contact met GMR mbt NPO gelden  

 
270921-1 Frank Lunchregels tijdens continurooster meenemen naar MT   

270921-2 Frank Schooljaarverslag rondsturen naar MR-leden   

270921-3 ? 
Ouderbijdrage aandragen als onderwerp gezamenlijke 
vergadering OR in januari 
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