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Vergaderlocatie BS De Veste    
     
Aanwezig: 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig: 

Janneke Kemmeren 
Gerry Biemans 
Simone de Vos 
Ellen Boonman  
Eric de Brouwer 
Feiko de Graaff 
Joyce Brand 
- 
Jadine Spierings 

   

Cc: Miriam Fens (ouderraad) 

 
 

1. Update directie 
Jadine is bevallen van een dochter Femke. 

2. Notulen: 
Goedgekeurd. 

3. Actielijst: 
Alle actiepunten blijven nog staan: 
 

     

     

 
 

      
 

  
 

     

        

         

         

Actielijst 
140120 

      
 

Nummer Naam Actie    

190219-2 Eric Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief    

140120-1 Eric/team Werkverdelingsplan bespreken voorjaar    

140120-2 Eric 
Zorgplan aan LIO-stagiaires en Mark (zij-instromer) 
uitreiken 

  
 

140120-3 Eric/Gerry 
Overzichtelijk schema najaarsgesprekken kleuters 
maken 
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4. Activiteitenkalender: 

 
Arbo: Naar aanleiding van het Arbo-bezoek, zijn er eigenlijk geen bijzondere 
zaken naar boven gekomen. Er worden binnen Leerrijk wel plannen gemaakt 
om verschillende scholen te gaan renoveren, wellicht dat BS de Veste hier 
de komende jaren ook voor in aanmerking komt. Gerry geeft aan dat de 
putdeksels op de speelplaats gevaarlijk blijven. 
Formatieplan: Dit is in de teamvergadering besproken. Gezien het aantal 
leerlingen voor komend schooljaar (en de instroom van kleuters), zouden we 
uitkomen op 10 groepen, verdere invulling volgt later. 
Jaarbegroting: Feiko heeft hier naar gekeken en er komen geen rare dingen 
naar voren. De begroting volgt de lijn van de voorgaande jaren. 
Kanjertraining/pestprotocol: Tijdens de studiedag is er iemand van de 
Kanjertraining langs geweest, en er zijn nieuwe materialen. De aandacht is 
weer gevestigd, en de leerkrachten gaan er weer mee aan de slag.  
Simone vraagt of het pestprotocol al is aangepast, er moesten wat puntjes 
op de i worden gezet, dit moet nog gebeuren. 
Burgerschap: Er zijn wat tekstuele aanpassingen gedaan. 
Voortgang schooljaarplan:  Na de laatste ouderavond zijn we benieuwd of er 
reacties zijn geweest, aan de hand van de nieuwe manier van de 
oudergesprekken (nav Zien). Die zijn er niet geweest, voor iedereen is het 
even wennen, in het team wordt dit nog geëvalueerd.  
Mbt het zorgklimaat heeft Simone een opmerking over het protocol LZS 
(dyslexie), of dit nog wordt gebruikt? Het wordt zoals beschreven inderdaad 
nog gebruikt. En Simone vraagt wat de status is van het beleid levelwerk? 
Navragen bij Jadine.  
Gerry vraagt of er in een teamvergadering het budget kan worden 
besproken mbt trainingen, nu is dat wat onduidelijk en worden er van 
verschillende leerkrachten de budgetten samengevoegd. 
BSO/overblijven: met de BSO kunnen redelijk goed afspraken gemaakt 
worden. Wat het overblijven betreft, nav onaanvaardbaar gedrag van een 
leerling heeft er een gesprek plaats gevonden met ouder en kind, en dat 
gaat nu wat beter. Op sommige dagen is het erg druk en blijven er veel 
kinderen over. Wellicht toch nog iemand toevoegen aan het overblijfteam. 
Soms is het lastig dat de overblijfouders niet dezelfde regels hanteren zoals 
bijvoorbeeld de kanjertraining. En er is niet altijd op alle kinderen voldoende 
toezicht. Joyce geeft aan dat er vaak kleine kleuters doelloos rondlopen in 
het gebouw. 
Contactavond GMR: De onderwerpen kan Eric de volgende vergadering wel 
kort toelichten. Er gaat niemand van ons naar de vergadering, Simone stuurt 
een mail met onze afmelding. 
Mail groen plein: Erg mooi initiatief, maar als school moet je 30% zelf 
bekostigen. Dus is het voor onze school niet haalbaar, ook komt er daarna 
veel onderhoud bij kijken om het nestjes te houden. 
 

5. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Geen opmerkingen. 
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6. Informatie voor de infoflits: 
Gerry maakt een stukje 

7. Rondvraag:  
Simone heeft een kaartje namens de MR gestuurd naar Jadine ivm de 
geboorte van haar dochter, en naar Marjo omdat ze officieel met pensioen is 
gegaan. Ook een kaartje naar Ingrid en Fleur, omdat ze beiden hun 12.5 
jaar jubileum hebben gehad. 

8. Sluiting: 
Volgende vergadering: donderdag 2 april. 

 
Actielijst: 
 
 

     

     

 
 

      
 

        

        

         

         

Actielijst 
040320 

      
 

Nummer Naam Actie    

190219-2 Eric Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief    

140120-1 Eric/team Werkverdelinsplan bespreken voorjaar    

140120-2 Eric 
Zorgplan aan LIO-stagiares en Mark (zij-instromer) 
uitreiken 

  
 

140120-3 Eric/Gerry Overzichtelijk schema najaarsgesprekken kleuters maken    

040320-1 Eric Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone    

040320-2 Eric/Simone Navraag Jadine beleid levelwerk nav schooljaarplan    

040320-3 Eric Gang van zaken overblijven bespreken    

040320-4 Simone Mail afmelding GMR versturen    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


