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Miriam Fens (ouderraad)
Ellen opent de vergadering, iedereen is online bij deze vergadering aanwezig. Met
Frank gaat het na zijn operatie al de goede kant op, is weer volledig voor school
beschikbaar (en sinds afgelopen maandag weer beter gemeld). Cindy heeft veel last
van hoofdpijn gehad (corona), maar dat gaat nu ook weer de goede kant op, ze kan
vanuit huis haar werk weer doen. Ze heeft veel steun gehad van collega’s en de
kinderen uit haar klas!
1. Notulen:
• Een vraag van Simone of er al iets gedaan is met afspraken mbt afval
binnen de school, hoe we hiermee omgaan? Frank zal dit bespreken.
• Ellen vraagt of er nog iets uit de bouwvergadering van 5 oktober is gekomen
mbt continurooster? Er zijn per klas aanvullingen gedaan in het protocol, per
klas is nu aangegeven hoe het educatieve gedeelte tussen de middag wordt
ingevuld.
2. Actielijst:

Actielijst
270921
Nummer

Naam

Actie

060721-1
270921-1
270921-2

Simone
Frank
Frank

270921-3

Simone

Contact met GMR mbt NPO gelden
Lunchregels tijdens continurooster meenemen naar MT
Schooljaarverslag rondsturen naar MR-leden
Ouderbijdrage aandragen als onderwerp gezamenlijke
vergadering OR in januari

X
X
X

Het eerste punt licht Frank toe, begin december zal de begroting klaar zijn voor het
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volgende schooljaar, er is nu 50.000 euro meer beschikbaar omdat deze waren
opgenomen binnen de NPO gelden. Omdat er leerkrachten op de payroll staan
(tijdelijke contracten) hebben we nu meer te besteden. Frank geeft aan dat het
prettig is als er ook wordt geïnvesteerd in onderwijsmethoden en niet alleen in
personeel, aangezien we nu ondervinden dat de extra ondersteuning wegvalt in
bijvoorbeeld groep 7 en 8 door ziekte/verlof.
Het onderwerp mbt de ouderbijdrage is benoemd in de OR notulen van 12-10-21:
Innen ouderbijdrage: Mariska heeft overleg gehad met Cecilia en
Frank. Zij kwamen met het voorstel om het schoolgeld vanaf januari
via het parnas systeem te gaan innen. Dit loopt via de parro. Het
voordeel hiervan is dat je geen namen in hoeft te voeren om iedereen
te bereiken want alle ouders zijn gekoppeld aan parro. Via Parro kan
er een instelling aan toegevoegd worden die een betaal link naar
alle ouders kan sturen. Ook wordt er automatisch een herinnering
verstuurd. De kosten voor het gebruik van dit systeem zijn €600,per jaar. Dit komt neer op ongeveer €2,50 per kind. Dit jaar zal de
school deze kosten voor hun rekening nemen maar in de toekomst is
niet zeker of dit gaat lukken. De vraag of dit dan door overblijf en
ouderraad betaald zou kunnen worden mocht hier vanuit school geen
budget meer voor zijn. Dit lijkt ons geen probleem, je zou de kosten
kunnen verrekenen met het te innen bedrag per kind. Voorstel is om
dan 2x per jaar een vast bedrag van €20 per kind te innen. Ongeacht
of er dat jaar wel of geen schoolreis is. Geld wat dat jaar niet
gebruikt wordt voor de schoolreis wordt gereserveerd voor het jaar
erop. Twee vast bedragen is duidelijker voor ouders. Wij als
ouderraad gaan akkoord met het gebruik van dit systeem en de
voorgestelde bedragen. Mariska zal dit terug koppelen naar de
directie. School zal het gebruik van dit nieuwe systeem gaan
communiceren naar de ouders. De bedoeling is om in april het systeem
al te gaan gebruiken.

3. Activiteitenkalender:
Update directie:
Frank:
Corona beheerst op dit moment de hele wereld, en heeft ook op de Veste tot een
schoolsluiting geleid. Het was een moeilijke beslissing, in overleg met de GGD is tot
dit besluit gekomen. Verspreid over de groepen verschilde het aantal besmettingen
van 1 tot 11 leerlingen per groep! Frank heeft van ouders verschillende reacties
gehad, ook over eventuele noodopvang. Daar is nu geen sprake van, zoals in de
eerdere lockdown, omdat er nu niemand op school mag komen. Er is ook een brief
binnengekomen van bezorgde ouders, deze wordt besproken bij de ingekomen
stukken. We gaan er nu van uit dat we op dinsdag 7 december weer ‘gewoon’
opengaan!
Simone wil hierbij haar complimenten uitspreken naar in de eerste plaats Cecilia en
de directie. Er is een berg werk verzet en er moesten vele reacties worden
afgehandeld.
Ellen is ook aangesproken door een bezorgde ouder, over de manier
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waarop/wanneer en het aanbod aan lesstof. En Ellen vraagt zich af, om hoeveel
kinderen het gaat die nu om wat voor redenen dan ook niet deelnemen aan de
lessen (online). In iedere groep zijn er wel een aantal uitvallers, er worden door de
school wel middelen verstrekt om online les te kunnen volgen. Daar is Marlot op die
woensdag erg druk mee geweest, en om voor eenieder logins te verzorgen. In
Groep ½ bekijken ze hoe ze contact met de kinderen kunnen houden, omdat online
les, daar niet aan de orde is. Simone vraagt hoe het nu gaat in groep 3, omdat
beide leerkrachten daar ziek waren. Alice heeft werk meegegeven voor thuis, er is
contact met de kinderen, maar we weten hier niet de frequentie van. Er worden
instructiefilmpjes doorgestuurd van Veilig Leren Lezen. Eric geeft hierbij aan dat de
kinderen uit deze groep, toch de leerkracht erg missen, tenslotte komt die niet in de
filmpjes te zien. Tijdens de vorige lockdown waren er wel een aantal onlinemomenten voor deze groep, en Eric zou het prettig vinden als dat deze periode
weer mogelijk is, zeker voor de kinderen.
Het is inmiddels wel gelukt om de schoolreis te plannen, donderdag 14 april 2022.
MJIB/begrotingsgesprek:
• Frank licht dit toe: er is een Europese aanbesteding gedaan (samen met
Bravoo) op het gebied van ICT, dit zal besteed worden aan digiborden,
laptops/chromebooks, PC’s.
• Ook is de school aan het kijken naar airco’s voor in de verschillende lokalen
(via de man van Gonnie).
• Er wordt binnen de gemeente Waalwijk gesproken over een eventuele
nieuwbouw van BS de Veste. Maar hier is nog veel onduidelijkheid over, en
dat zal nog wel een aantal jaren in beslag nemen.
• Er is inmiddels wel gekozen voor nieuwe rapporten binnen de school.
• Verder wordt de datum waarop het leerlingenaantal wordt bepaalt,
verschoven van 1 oktober 2021 naar 1 februari 2022, hierop wordt je als
school bekostigd vanuit de overheid. Er wordt voor komend schooljaar
uitgegaan van 273 leerlingen.
NPO (schoolscan):
Er wordt hierbij gekeken naar behaalde resultaten en wat daar de gevolgen van
zijn, en waarop wordt ingezet. In het geval van onze school op lezen en begrijpend
lezen. Bij de formatie is extra ingezet op ondersteuning in groep 7 en 8. Simone
geeft aan dat deze nu deels is komen te vervallen, wat natuurlijk erg jammer is. De
vraag is dus ook of je alles op personeel moet inzetten, of ook op andere zaken. En
invalskracht is momenteel erg lastig/niet te vinden, het onderwijs kampt met
gigantische tekorten als het gaat om invalkrachten. Op dit moment is het laten
blijven draaien van de klassen prioriteit 1!
Ellen vraagt hoe het zit met de resultaten van voor de zomer, er was een afname
van het leerrendement te zien. Dit heeft met name betrekking op lezen en
begrijpend lezen, en dat wordt landelijk ook gezien. Er zijn zorggesprekken gevoerd
hierover, en er wordt bovenop gezeten om het resultaat op te krikken.

PDCA en kwaliteitskader meerbegaafde kinderen:
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Het kwaliteitskader bepaalt wat er moet gebeuren, het is informatief bedoeld. Cindy
merkt op dat de quickscan dit jaar ook in groep 4 heeft plaatsgevonden.
4. Mededelingen en ingekomen stukken:
Er is een brief binnengekomen van een bezorgde ouder mbt de schoolsluiting, vanaf
vorige week woensdag, we hebben deze brief allemaal gelezen en ook het antwoord
erop wat Frank heeft teruggestuurd. Er is hierop geen reactie (antwoord) meer
gekomen van de betrokken ouders (vraag van Gerry). Als school en als MR nemen
we deze brief serieus en er is ook een uitgebreid antwoord teruggestuurd. Ook zijn
er meteen acties ondernomen mbt thuisonderwijs.
Vanzelfsprekend wordt dit onderwerp tijdens de vergadering uitgebreid besproken,
vanuit de leerkrachten en zeker ook vanuit de MR-ouders. Nadat er wat uitleg is
gegeven en bepaalde beslissingen worden onderbouwt, is het voor eenieder beter
te begrijpen, waarom er tot schoolsluiting is overgegaan. En iedereen bekijkt het
vanuit zijn eigen perspectief, als directeur, als leerkracht of als
(bezorgde/betrokken) ouder. Laten we met zijn allen hopen dat de school weer
gewoon open kan op 7 december!
5. Informatie voor de infoflits:
We laten de infoflits, even voor wat het is, aangezien de ouders deze week al heel
veel informatief krijgen via mail/parro.
6. Rondvraag:
Als er iemand een onderwerp heeft voor de komende gezamenlijke vergadering met
de OR, dit graag doorgeven. Er zijn op dit moment nog geen onderwerpen
aangedragen.
7. Sluiting:
De volgende vergadering is op donderdag 18 januari, 19.30 uur. In principe
voorafgaand met de OR.
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Actielijst:

Actielijst
291121
Nummer

Naam

Actie

270921-1
291121-2

Frank
Allen

Afval nog eens bespreken in het MT/team
Onderwerp voor de gezamenlijke vergadering

