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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 
Cecilia Snels 
 
 

   

Cc: Miriam Fens (ouderraad) 

 
 
Ellen opent de vergadering:  

 
1. Notulen: 

Aanpassingen zijn reeds gedaan, goedgekeurd.  
 

2. Actielijst:  
De inloop bij de kleuters gaat veranderen, de ouders zetten de kleuters af bij de 
poort, en de juf neemt de kleuters mee naar binnen. Om de ouders de gelegenheid 
te geven om eens in de klas te kijken, worden tussen de vakantieperiodes steeds 1 
week ingepland dat ouders van 8.30 uur tot 8.45 in de klas kunnen kijken. Ouders 
kunnen dan zelf een dag kiezen die hun past. Ook mogen ouders van nieuwe 
kinderen tijdens de 4 oefenmomenten hun kind mee naar de klas brengen. Deze 
week wordt later bepaald, en deze informatie wordt ook verstrekt via het 
informatieboekje en de nieuwsbrief. 

 
 

     

         
        
        
         
         
Actielijst 
270521 

      
 

Nummer Naam Actie    

040320-1 
Eric de 
Brouwer 

Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone (Cecilia 
en Eric gaan dit nog bekijken) Nog terug naar het team 

 X 
 

160620-2 Gerry/team Inloop bespreken bij de kleuters (blijft voorlopig staan)  X  
160620-5 Simone Kalender nakijken (blijft voorlopig staan)  X  
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270521-1 
Eric de 
Brouwer 

Successpiegel terugkoppelen naar de ouders X 
 

270521-2 
Eric de 
Brouwer 

Plan mbt continurooster uitwerken en naar de ouders 
sturen (enquete) 

X 
 

270521-3 Gerry/Simone 
Brief naar GMR sturen mbt NPO gelden, Simone ook 
telefonisch 

X 
 

 
 
 

3. Activiteitenkalender: 
 
 

Update directie: 
Er volgt op 19 juli een KLIK-gesprek met de evt nieuwe directeur (interne 
kandidaat), Ellen en Gerry zullen hierbij aanwezig zijn. 
Formatie 2021/2022: 
Er is en nieuwe (ervaren) leerkracht aangenomen voor groep 5, zoals we hebben 
kunnen lezen in de nieuwsbrief. 
Continurooster: 
De uitslag van de enquête was overduidelijk. De educatieve ondersteuning moet 
nog worden uitgewerkt, en na een half jaar moet dit worden geëvalueerd. Ook 
willen de leerkrachten duidelijke regels wat er wel en niet in de broodtrommel mag 
zitten. We willen de regels van het overblijven hierbij overnemen, en Eric Kamp 
vraagt of deze informatie, wellicht nog in de informatiekalender kan worden 
toegevoegd. Eric de Brouwer gaat hier naar kijken. 
Jaarrooster/urenberekening 2021/2022: 
Eerder stond er in de kalender altijd 1 dag gereserveerd als Leerrijkdag, deze zal nu 
worden ingepland als studiedag. 
Vergaderdata 2021/2022: Na wat aanpassingen, worden dit de vergaderdata: 
Maandag 27 september 
Maandag 8 november 
Dinsdag 18 januari (samen met de OR) 
Donderdag 10 maart 
Maandag 11 april 
Woensdag 18 mei 
Dinsdag 5 juli 
NPO-gelden: 
Wij als MR van BS de Veste hebben onze ongenoegen geuit over de besteding van 
de NPO-gelden en vinden daarin de houding van de GMR tegenvallen. We willen 
nogmaals bij de GMR aandringen, om ons hierover te informeren, of uitleg hierover 
te geven. Simone neemt dit op zich. 
Werkdrukverlagende middelen: 
Er is hiervoor een plan gemaakt, waarbij samen met de NPO-gelden, we op BS de 
Vest een 11e groep hebben kunnen maken. In het NPO-plan wordt het inhoudelijk 
benoemd, en dit wordt iedere 6 weken geëvalueerd (door Cecilia). Eric stuurt dit 
plan door naar Leerrijk! 
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Trendanalyse entreetoets en eindtoets: 
Ter info, op het gebied van samenvatten is er veel verbeterd, ook al heeft hier de 
huidige groep, minder aan. In de volgende groep kan hier weer verder aan gewerkt 
worden. 
Schooljaarverslag: 
Het is al in een vergevorderd stadium (er moeten nog een paar zaken worden 
toegevoegd), maar heeft pas voor de herfstvakantie verstuurd te worden. Eric wil 
dit nog graag afronden, Gerry zal het jaarverslag van de MR maken, zodat dit ook 
nog kan worden toegevoegd. Op de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar 
moeten we dit als MR bespreken en akkoord geven. 
MR activiteitenplan: 
Er is een kleine aanpassing gedaan mbt jubilea, ook de begroting wordt bekeken. 
Simone vraagt wat er met het geld gebeurt, wanneer dit niet wordt gebruikt? Het 
financieel plan is onderdeel van de schoolbegroting, en komt in ieders geval ten 
goed aan de school, wanneer dit niet wordt gebruikt. 
Het onderdeel lief en leed, gaat Cindy overnemen van Simone.  
De andere functies blijven in stand.  
Voorzitter: Ellen 
Notulist: Janneke 
Ouder-lid: Eric 
Secretaris: Simone 
Penningmeester: Cindy 
Leerkracht-lid: Gerry 
 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Geen opmerkingen. 
 

5. Informatie voor de infoflits: 
Gerry maakt weer een stukje aan de hand van de notulen. 
 

6. Rondvraag: 
• Gerry vraagt of er nog aanpassingen moeten worden gedaan in de 

schoolgids omdat er wat dingen veranderen. Daar moet nog naar gekeken 
worden. 

• Eric Kamp vraagt of er iets is, qua Social Media training? Cindy geeft aan, 
dat het terugkomt in de week van het pesten, er wordt aandacht besteed 
aan misbruik op Social Media. Wellicht is het ook een goed idee om dit te 
koppelen aan de kanjertraining. Doorgeven aan Fleur en Cindy 
(kanjertraining)! 

• Eric de Brouwer wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking in de MR 
van BS de Veste. We hebben genoten van een lekker stukje taart, en op 22 
juli wordt er nog bij stil gestaan, waarbij wij als MR ook worden uitgenodigd. 

• Simone vraagt nog naar de ouderverkiezing voor de GMR, de aanzet, welke 
Ellen hiervoor heeft gegeven, wordt overgenomen, en Simone zal dit per 
mail bevestigen. 
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7. Sluiting: 
De volgende vergadering is op maandag 27 september, 19.30 uur. 
 
 
Actielijst: 

 
 

     

         
        
        
         
         
Actielijst 
060721 

      
 

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

 
060721-2 Gerry Jaarverslag MR   

060721-3 Eric de Brouwer Informatie lunchregels toevoegen aan info-kalender   

060721-4 
Eric de 
Brouwer/Simone 

Kalender na laten kijken door Simone voordat deze 
gedrukt wordt 

 
 

060721-5 Simone Mail versturen mbt GMR verkiezing ouders   
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