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Afwezig:
Cc:

Miriam Fens (ouderraad)
We starten de vergadering eerst gezamenlijk met een afvaardiging van de OR
(Renate/Karin/Sharona), om samen het continurooster te bespreken.
We hebben allemaal de opmerkingen van het team kunnen lezen, deze zijn divers,
en er worden allerlei voors en tegens genoemd mbt het continurooster. Karin geeft
aan het over het algemeen wat negatief te vinden, zij ziet zeker wel mogelijkheden
en vooral oplossingen. We hebben op dit moment geen argumenten meer om toe te
voegen. Volgende week donderdagmiddag staat er een studiemoment gepland, en
dan wil Eric de Brouwer vooral het organisatorische stuk bespreken in het team.
Eric de Brouwer peilt bij ons de meningen mbt een eventuele enquête onder
ouders, de vraag is alleen, of hiermee niet te veel verwachtingen worden geschept.
Dit blijft lastig, maar we vinden het wel raadzaam om een voorenquête uit te
schrijven, met hierin een beknopt aantal vragen. Eric zal samen met Ellen, deze
voorenquête uitschrijven.
Ondanks de beperkingen, hebben we toch gezamenlijk een halfuurtje van
gedachten kunnen wisselen, we vervolgen de MR-vergadering via teams met de
andere MR-leden.
Ellen opent de vergadering:
1. Update directie:
• De laatste jaren hebben we op de Veste gebruik kunnen maken van
fusiefaciliteiten, hiervan is een groot gedeelte gebruikt voor personeel.
Aangezien deze komend schooljaar komen te vervallen, kunnen we minder
personeel inzetten dan de afgelopen jaren het geval was.
• Er is een hek geplaatst om de blokhut, op de grond van de school, de
blokhut wordt opgeknapt.
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KDV De Schat, wil gaan starten met een peuteropvang (vanaf 3 jaar), en ze
gaan gebruik maken van een lokaal, zo zijn deze peuters al wel bekend met
de school.
Omdat er op 21 januari een studiemiddag gepland staat, kan er deze
middag geen gebruik worden gemaakt van de noodopvang.

2. Notulen:
Tekstuele aanpassingen zijn gedaan. Goedgekeurd.
• Simone vraagt of het pestprotocol nog eerst terug gaat naar het
team om door te nemen, Eric de Brouwer zorgt hiervoor.
• Eric de Brouwer zal de notulen van de leerlingenraad ook naar de
ouders van de MR sturen.
• Hoe gaat het nu met groep 6? Ouders hebben vertrouwen in hoe het
nu gaat.
3. Actielijst:

Actielijst
041120
Nummer
040320-1
160620-2
160620-5
210920-3
041120-1

Naam
Eric de
Brouwer
Gerry/team

Actie
Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone (Cecilia
en Eric gaan dit nog bekijken) Nog terug naar het team
Inloop bespreken bij de kleuters (blijft voorlopig staan)

Simone
Eric de
Brouwer
Eric de
Brouwer

Kalender nakijken (blijft voorlopig staan)
Bij leerlingenraad de corona-ervaringen en het
continurooster vragen van de kinderen.
Mail ouders groep 6 over evt evaluatie

4. Activiteitenkalender:

X
X

Notulen vervolg

Vergadering
Vergaderdatum
Tijdstip

Medezeggenschapsraad
120121
20.00 uur

Nummer

120121

Bladzijde

3

Onderwijs in Coronatijd:
Eric de Brouwer geeft aan dat er nu sneller is gehandeld, vanwege de eerdere
lockdown. Er zijn verder van ouders geen reacties gekomen, over hoe het nu gaat.
Ellen en Eric Kamp hebben wel een paar opmerkingen. Ze geven aan dat er een
groot verschil is tussen de verschillende groepen. Vooral groep 3 valt tegen (deze
groep heeft geen online les), de kinderen missen echt het contact met de leerkracht
en de andere kinderen uit de klas. Ze vinden het jammer, dat het zo gaat, Eric de
Brouwer neemt dit mee naar de leerkrachten van groep 3.
Janneke geeft aan dat ze tevreden is hoe het gaat in groep 7. Maar deze kinderen
kunnen natuurlijk ook makkelijker zelfstandig werken, mede omdat deze groep al
gewend is om met Snappet te werken.
Er zitten nu 5 x zoveel kinderen in de noodopvang dan de vorige lockdown.
Extra geld van de overheid:
Door de overheid is er een subsidie beschikbaar om achterstanden in te halen. Dus
om bij te spijkeren. De Veste heeft dit niet aangevraagd, er is hulp in de school,
waar dit nodig is. Simone vraagt dit ook te bespreken met het team tijdens de
studiemiddag.
Urenberekening 2021-2022:
Eric de Brouwer, legt dit wat uitgebreider uit, omdat Eric Kamp deze
urenberekening voor het eerst langs ziet komen. Simone geeft aan dat er qua uren
nog goed moet worden gekeken naar de dag na de Sint. Omdat hier normaal
gesproken de EHBO wordt bijgespijkerd, anders kloppen de taakuren straks niet.
Mocht het continurooster worden ingevoerd, dan wordt dit plaatje weer anders, Eric
de Brouwer, laat hier al wel wat voorbeelden van zien. Het zou wel betekenen dat
de extra week vrij (meestal in Juni) vervalt, omdat de kinderen met een
continurooster, minder uren naar school gaan.
Quickscan:
Deze is afgenomen in oktober, het lijkt dat 1 persoon de quickscan erg negatief
heeft ingevuld. Elkaar aanspreken op elkaars werk, blijft een lastig punt. Het klimaat
binnen de school wordt wel bekeken, maar dit ligt deels ook bij de gemeente.
BVL, stand van zaken:
De loop van de school naar de gymzaal is veiliger gemaakt, er ligt nu een voetpad
achter het parkeerterrein, zodat de kinderen niet meer over de parkeerplaats naar
de gymzaal hoeven te lopen.
Simone geeft aan dat er nog wel een “sluisje” moet worden gemaakt bij de nieuwe
poort.
5. Mededelingen en ingekomen stukken:
Eric Kamp vraagt nav de notulen van de OR, wat er niet soepel liep/loopt. Eric de
Brouwer geeft aan dat het iets is binnen de ouderraad onderling. De werkgroep
sinterklaas moet nog met elkaar om de tafel.

6. Informatie voor de infoflits:
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Gerry maakt een stukje, aan de hand van de notulen.
7. Rondvraag:
Gerry geeft bij Eric de Brouwer aan, dat we moeten gaan nadenken wat we gaan
doen met de Open Dag. Hoe we hier invulling aan kunnen geven.
8. Sluiting:
De volgende vergadering is donderdag 25 maart, hopelijk weer gewoon op school.
Actielijst:

Actielijst
120121
Nummer

Naam

040320-1

Eric de Brouwer

160620-2

Gerry/team

160620-5

Simone

120121-1

Eric de Brouwer

120121-2
120121-3
120121-4
120121-5
120121-6
120121-7

Eric de
Brouwer/Ellen
Eric de Brouwer
Eric de Brouwer
Eric de
Brouwer/Simone
Gerry
Eric de
Brouwer/Simone

Actie
Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone (Cecilia
en Eric gaan dit nog bekijken) Nog terug naar het team
Inloop bespreken bij de kleuters (blijft voorlopig staan)
Kalender nakijken (blijft voorlopig staan)
Organisatorisch gedeelte continurooster bespreken in het
team
Enquête continurooster maken
Notulen leerlingenraad doorsturen naar MR-ouders
In team overheidssubsidie bespreken
“Sluisje” bij nieuwe poort
Stukje Infoflits
Uren mbt dag na de sint bekijken (taakuren)

