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Vergaderlocatie BS De Veste    
     
Aanwezig: 
 
 
 
 
 
 
 
Afwezig: 

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

   

Cc: Miriam Fens (ouderraad) 

 
 
Eric opent de vergadering. Het eerste gedeelte is samen met de OR: 
 
Allereerst een opmerking over de aankomende staking. Er is een mail verzonden 
naar alle ouders dat er gestaakt gaat worden op 30 en 31 januari as. Dit is 
opgelegd door Leerrijk, er is op BS de Veste weinig bereidheid om te staken. Er is 
begrip voor het feit dat het voor ouders zeer ongelukkig uitvalt, zeker ook omdat in 
die week, er op maandag al een studiedag gepland staat. 
 

 Eric licht het groepsplanloos werken toe, aan de hand van en aantal 
voorbeelden. Ook de kleine zorgcyclus komt voorbij. Hierbij is er een meer 
individuelere aanpak mogelijk, wanneer nodig. Mede door deze methode is 
er minder administratie nodig en komen bepaalde leerlingen toch goed en 
snel in beeld. Er zijn ook andere scholen geïnteresseerd om dit te 
implementeren op hun school.  

 De resultaten van de ouderenquête worden doorgenomen, over het 
algemeen best positief. De enquête is ingevuld door 49 ouders (ongeveer 
25% van het totale aantal). 3 punten welke naar voren komen: de parro app 
mag frequenter worden gebruikt, dat gebeurt nu niet in iedere groep. Er 
mag een directere en snellere communicatie zijn tussen de school en ouders, 
zeker als er iets speelt op school. En extra informatie naar de ouders van de 
groepen 1/2 mbt Zien (sociaal-emotionele ontwikkeling), daar is nog 
onduidelijkheid over. 

 ARBO: eens in de 4 jaar vindt er een RI&E plaats, Risico Inventarisatie en 
Evaluatie. Dit bestaat uit 2 delen, een vragenlijst en de quickscan. De 
quickscan wordt door de teamleden ingevuld met onderwerpen als 
werkdruk, klimaat, agressie en geweld, en de leidinggevende. 
Een opmerking van Simone: de verdeling van taken zou nog beter kunnen, 
dit komt ook deels voort uit de quickscan. In het voorjaar graag bespreken 
in het werkverdelingsplan. 
Een vraag van Renate: Is er duidelijkheid over het in stand houden van de 
Groep 0? Zoals het er nu naar uitziet gaan deze kleuters verdeeld worden 
over de andere kleutergroepen. Er is nu buiten geen cirkel waar de kinderen 
opgehaald kunnen worden, dit anders graag meenemen! 
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Dank namens de MR voor dit gezamenlijke gedeelte, we gaan nu verder met 
onze vergadering. 

 
 

 
1: Update directie: 
 
 Onze conciërge Jose gaat fulltime op onze school werken, ze gaat ook een 

cursus doen mbt controle van elektra/ladders, dit gaat ze ook uitvoeren op 
andere scholen. 

 Jadine is inmiddels met zwangerschapsverlof. 
 Inmiddels is er een zij-instromer op BS de Veste, Mark. Hij is nu 

ondersteunend aan het werk in de groep van Maureen, maar dit zal wellicht 
uitgebreid gaan worden. Mark wordt bekostigd door subsidie van het rijk. 
 
 

2: Notulen: 
 

Goedgekeurd. Aanpassingen zijn reeds doorgevoerd. 
 
 

3: Actielijst: 
 

     

     

 
 

      
 

        

        

         

Actielijst 
291019 

      
 

Nummer Naam Actie    

190219-2 Eric Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief    

291019-01 Simone Reactie Leerkring MR X   

291019-02 Eric Via Parro laatste oproep info-avond 4 november X  

291019-03 Eric/Ellen Afspraak ouderenquête aanpassen X  
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4: Activiteitenkalender: 
 
BVL, stand van zaken: 
Om het BVL-label te behouden wordt er een actieplan gemaakt waarin wordt 
beschreven wat we doen. Er komt een nieuwe methode voor verkeer, Wijzer 
Verkeer. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om ouders te informeren, hoe om te 
gaan in het verkeer. Hoe dit vorm krijgt is nog niet bekend. Er worden weer 
activiteiten georganiseerd zoals Streetwise. 
Zorgplan: 
We hebben een gedegen intern zorgplan, met daarin de onderbouwing hoe we de 
zorg vormgeven. Het is een toegankelijk naslagwerk. Simone geeft aan dat dit een 
handig document zou zijn voor de LIO-stagiaires en evt voor de zij-instromer. Eric 
geeft dit door aan Cecilia/Rianne). 
Urenberekening: 
De leerlingen gaan 25.75 uur per week naar school, dit komt neer op 940 uur per 
jaar. Wanneer een leerling de gehele basisschool heeft doorlopen gaat het om 7520 
uur. De kalender wordt bekeken, de (vaste) vakanties zijn al ingevuld, de kalender 
komt later dit jaar nog eens langs.  
Ook een vraag namens de oudergeleding van de MR, wat gebeurt er met de uren 
dat de kinderen niet naar school gaan ivm de staking? Dat ziet de inspecteur door 
de vingers. 
 
 

5: Mededelingen en ingekomen stukken: 
 

 Notulen GMR: Er wordt gesproken over het hoge ziekteverzuim binnen 
Leerrijk! Ook de vervangingen worden benoemd, Simone is benieuwd 
wat er uiteindelijk mee gedaan wordt. En of er een grotere mate van 
bewustwording zal zijn. 

 
 
6: Info voor de infoflits 

 
Gerry maakt een stukje voor de infoflits.  

 
 

 
7: Rondvraag: 
 

 Ellen: Er is nog steeds onduidelijkheid over de najaarsgesprekken bij de 
kleuters. Er moet steeds minimaal 5 maanden tussen gesprekken zitten 
en de kinderen welke van januari tot juni op school komen krijgen in 
november een gesprek en de andere ouders in januari en juni. Dit schept 
verwarring, kan hiervoor een duidelijk schema worden gemaakt? Gerry 
en Eric gaan hier naar kijken. Het is overigens al verschillende keren met 
de ouders gecommuniceerd. 
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Volgende vergadering:  
Woensdag 4 maart. 
 
8: Sluiting. 

 
 

     

     

 
 

      
 

  
 

     

        

         

         

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 

  
 

         

         

     

     

     

 


