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Vergaderlocatie BS De Veste    
     
Aanwezig: 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig: 

Janneke Kemmeren 
Simone de Vos 
Ellen Boonman  
Eric de Brouwer 
Eric Kamp 
Cindy Soeters 
 
 
Gerry Biemans 

   

Cc: Miriam Fens (ouderraad) 

 
Ellen opent de vergadering: 
 

1. Update directie: 
• Er zijn in deze tijd gelukkig weinig afwezige leerkrachten, en we hebben het 

geluk dat leerkrachten elkaar gemakkelijk vervangen/invallen. Er komen wel 
positief geteste ouders en kinderen voor, gelukkig viel hiervan een groot 
gedeelte in de herfstvakantie. Kees Ligtvoet is inmiddels ook positief getest, 
en is in quarantaine gegaan. 

• Er is afgesproken dat alleen gesprekken met ouders van nieuwe leerlingen 
op school plaatsvinden. De komende oudergesprekken zullen via Teams 
gaan plaatsvinden. 

• Ellen geeft aan dat de brieven welke gemaild zijn m.b.t. Corona, niet altijd 
dezelfde manier van opzet hadden, waardoor er verwarring ontstond m.b.t. 
de (al) genomen maatregelen. Inmiddels is dit al aangepast aan de hand 
van de eerste brief die uitgegaan is. 

• Ellen vraagt hoe het gaat met de kinderen die in thuisquarantaine zitten, hoe 
worden die begeleid/ondersteund? In de hogere groepen kan er veel 
gewerkt worden met Snappet (en de leerkracht kan dit ook monitoren). 
Binnen Snappet is er een soort chatfunctie, waarbij er contact kan worden 
gelegd met de betreffende leerkracht. Er is afgesproken dat er via mail 
contact wordt gelegd met de ouders/kind tijdens de quarantaineperiode. In 
groep ½ wordt er een squala code verstrekt en een herfstboekje 
meegegeven als daar behoefte aan is. In groep ¾ worden er werkboekjes 
bij de ouders thuis afgegeven. 
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2. Notulen: 
Tekstuele aanpassingen zijn gedaan. Goedgekeurd. 

• Simone vraagt hoe het is afgelopen met de schoonmaak? Inmiddels 
zijn er verschillende gesprekken geweest, en de schoonmaaksters 
hebben er tijd bijgekregen. Eerder was dit 5 uur per dag per 2 
personen, ze gaan nu naar 4,5 uur per dag per 2 personen. Het 
contract met CSU geldt nog voor de komende 2 jaar. 

• Hoe is het oudergesprek in groep 6 ervaren? Vraag aan Eric Kamp. 
Eric Kamp geeft aan dat het een duidelijk verhaal was, hij had wel 
wat meer input/vragen van ouders verwacht. Eric Kamp geeft aan 
dat de informatieverstrekking wel verbeterd is. Simone vraagt of dit 
nog geëvalueerd moet worden omdat dat wel was afgesproken. Eric 
de Brouwer zal een mail sturen over een eventuele evaluatie. Er 
waren ook ouders niet aanwezig, inmiddels is iedereen wel 
aangesproken. 

• Janneke vraagt of de leerlingenraad al bij elkaar is geweest? Nee, 
maar staat voor as vrijdag gepland. 

 
 

3. Actielijst:  
 

     

     

         
        
        
         
         
Actielijst 
210920 

      
 

Nummer Naam Actie    

040320-1 Eric de Brouwer 
Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone (Cecilia 
en Eric gaan dit nog bekijken) 

  
 

160620-2 Gerry/team Inloop bespreken bij de kleuters    
160620-5 Simone Kalender nakijken (blijft voorlopig staan)    

210920-1 
Eric de 
Brouwer/Simone 

Begroting MR bekijken  X 
 

210920-2 Eric de Brouwer ZIEN groep 1/8 of 3/8, nog even opzoeken  X  

210920-3 Eric de Brouwer 
Bij leerlingenraad de corona-ervaringen vragen van de 
kinderen    

210920-4 Eric de Brouwer 
In de nieuwsbrief vermelden dat je altijd een afspraak 
kunt maken met de betreffende leerkracht (na school)  X  

210920-5 Allen 
Voors en tegens opschrijven continurooster volgende 
vergadering X  
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210920-6 Gerry 
Infoflits, ook benoemen dat het continurooster is 
besproken X  

 
4. Activiteitenkalender: 

 
Onderwijs in Coronatijd: 
Simone geeft aan dat de communicatie m.b.t. veranderingen en aanpassingen 
m.b.t. Corona soms wat rommelig zijn verlopen waardoor je als leerkracht niet goed 
wist was er speelde. Cindy kan zich hier deels in vinden, maar het vergt van 
eenieder wat aanpassingen/veranderingen, welke niet helemaal zijn te voorkomen. 
De mondkapjes worden door volwassenen goed gedragen binnen de school, het 
staat ook duidelijk bij de ingang. Buiten de poorten wordt niet door alle ouders 
voldoende afstand bewaard, al valt het niet direct onder de verantwoordelijkheid 
van de school we vinden het wel belangrijk iedereen aan het belang van afstand 
houden te blijven herinneren in de nieuwsbrief!    

Continurooster: 
We bespreken het continurooster uitvoerig aan de hand van het schema wat Gerry 
al gemaakt heeft, het is de bedoeling om dit aan te vullen en dit volgende week in 
het team verder te bespreken. We bespreken de eventuele voor- en nadelen voor 
het kind, de leerkracht en de ouders. Eric de Brouwer vraagt vrijdag bij de 
leerlingenraad ook na, wat de kinderen van het continurooster vinden. 
ARBO, stand van zaken: 
Er is een quickscan uitgevoerd mbt ARBO, naar aanleiding van een 
RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze wordt as dinsdag in het team 
besproken. Zaken die hierin worden besproken zijn bijvoorbeeld werkdruk. 
MJIB (meerjarenbegroting): 
In deze begroting worden allerlei zaken meegenomen zoals leermiddelen, ICT, 
meubilair. Het gaat over meerdere jaren, er kan het ene jaar iets begroot zijn, 
bijvoorbeeld een nieuwe rekenmethode, maar deze kan ook altijd nog doorschuiven 
naar een ander jaar. Simone vraagt of de kwartaalgesprekken met de controller nog 
steeds plaatsvinden? Dat ligt nu al een tijdje stil, ook omdat er een nieuw bestuur is 
gekomen, dit wordt in het nieuwe jaar weer opgepakt. 

 
 

5. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Geen opmerkingen. 

 
6. Informatie voor de infoflits: 
Omdat er nu naast het continurooster, niet veel besproken is, slaan we dit keer 
het stukje voor de infoflits over. 

 
7. Rondvraag:  
Janneke vraagt of het tijdstip van half 8 goed bevalt? Iedereen ervaart het als 
prettig. 

 
8. Sluiting: 
De volgende vergadering is dinsdag 12 januari, deze vergadering starten we 
gezamenlijk met de OR! 
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Actielijst: 

     

         
        
        
         
         
Actielijst 
041120 

      
 

Nummer Naam Actie    

040320-1 
Eric de 
Brouwer 

Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone (Cecilia 
en Eric gaan dit nog bekijken) 

  
 

160620-2 Gerry/team Inloop bespreken bij de kleuters    
160620-5 Simone Kalender nakijken (blijft voorlopig staan)    

210920-3 
Eric de 
Brouwer 

Bij leerlingenraad de corona-ervaringen en het 
continurooster vragen van de kinderen. 

  
 

041120-1 
Eric de 
Brouwer 

Mail ouders groep 6 over evt evaluatie   
 

      
      
     

     

     

 
 


