Notulen

Vergadering
Medezeggenschapsraad BS De Veste
Vergaderdatum 160620
Vergaderlocatie

BS De Veste

Aanwezig:

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

Nummer 160620
Bladzijde 1

Afwezig:
Cc:

Miriam Fens (ouderraad)
We vergaderen bij Feiko thuis, omdat het zijn laatste vergadering zal zijn.
1. Update directie:
 Allereerst een compliment vanuit Eric voor het team, voor de inzet en
dat iedereen op school aanwezig is. Zo kan de school goed en zo
gewoon mogelijk door draaien.
 Leerlingen hebben wel weer erg moeten wennen, vooral de eerste
week, maar het gaat steeds beter en iedereen vindt zijn/haar plekje
weer.
 Morgen wordt er op de Veste afscheid genomen van het bestuur van
Leerrijk, Jac en Dick. Ze nemen van iedere school afscheid door er
langs te gaan, er volgt dan verder geen officieel afscheid meer. De
nieuwe bestuurder is ook bekend (Petra de Jager).
 Het traject met Marijke loopt nog.
 Groep 5: Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een aantal
ouders van groep 5, Simone en Eric, waarvan eenieder het verslag
heeft kunnen lezen. Een prettig gesprek waarin een aantal
toezeggingen zijn gedaan. Een daarvan is een ouder-info-avond aan
het begin van het nieuwe schooljaar. Er gaat ook meteen gestart
worden met begeleiding in de groep, 2 verschillende dagdelen in de
week komt er een specialist om de groep te observeren, en we
verwachten voor het eind van het schooljaar hiervan nog een
verslag. Ook wordt er een contactmoment voor de herfstvakantie
gepland om te kijken of het allemaal loopt. Ellen geeft aan dat het
wellicht een goed idee is om de ouders te informeren, over welke
stappen er al zijn genomen, en dat we als school dus aangeven dat
er ook al geobserveerd wordt in de groep.
2. Notulen:
Tekstuele aanpassingen zijn gedaan. Goedgekeurd.

Notulen vervolg

Vergadering
Vergaderdatum
Tijdstip

Medezeggenschapsraad
160620
20.00 uur

Nummer

160620

Bladzijde

2

3. Actielijst:

Actielijst
110520
Nummer

Naam

Actie

190219-2

Eric

Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief

140120-1

Eric/team

140120-2

Eric

040320-1

Eric

Werkverdelingsplan bespreken voorjaar
Zorgplan aan LIO-stagiaires en Mark (zij-instromer)
uitreiken
Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone

040320-2

Eric/Simone

Navraag Jadine beleid levelwerk nav schooljaarplan

110520-1

Leerkrachten Invulling geven aan de oudergesprekken in juni

X

110520-2
110520-3
110520-4

Eric
Gerry
Feiko

X
X
X

Communicatie naar de ouders van groep 5
Stukje infoflits met MR verkiezingen
Contact met Simone mbt laatste vergadering

Naar aanleiding van de actielijst (110520-1) is er besloten de oudergesprekken wel
op school te houden, met 1 ouder per kind en 1 leerkracht per klas. In het rapport
komt een uitdraai van het LVS/CITO en een soort van corona-rapport. Bij de
kleuters krijgen de leerlingen van groep 2 alleen een uitdraai van CITO en de KIJK
van eerder dit schooljaar. De leerlingen van groep 1, daarbij wordt KIJK wel
afgenomen, maar deze krijgen geen CITO uitdraai.
Feiko vraagt of er bij veel leerlingen een achterstand wordt waargenomen?
Sommige leerlingen hebben het wat lastiger, vooral de leerlingen die erg lang zijn
thuisgebleven. Verder is er besloten dat de entreetoets van groep 7, in september
gaat plaatvinden in groep 8.
4. Activiteitenkalender:
Onderwijs in de coronatijd:
Gerry merkt op dat de inloop bij de kleuters nu is weggevallen, wat door
haar als prettig wordt ervaren, het brengt namelijk veel rust in de school. Er
zijn ook positieve kanten van de inloop, zoals contact en betrokkenheid met
de ouders. Wat vindt de rest hiervan? We bespreken dit onderwerp, en we
begrijpen dat de inloop voor veel onrust zorgt, zeker als er vervolgens ook
nog buiten bij het raam gezwaaid wordt. Nu gaan de leerlingen meteen aan
het werk! Het wordt ook nog in het team besproken.
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Ellen vraagt of er ook op Leerrijk niveau wordt besproken wat er goed ging
en wat niet. Eric geeft aan dat dit in het directeurenoverleg besproken
wordt, na de zomervakantie. Het is nu nog niet geëvalueerd.
Feiko vraagt hoe we nu omgaan met het continurooster (in de corona-tijd),
is dit verplicht gesteld door Leerrijk? Nee, je mag dit als school zelf bepalen.
Formatie 2020-2021:
Eric schetst ons het plaatje voor komend schooljaar:
Groep ½: Gonnie en Diana
Groep ½: Pascal en Gerry
Groep ½: Joyce en Simone
Groep ½: Petra en Cindy
Groep 3: Alice,Lidewij en Maureen
Groep 4: Cindy en Mark (zij-instromer)
Groep 5: Marlot en Natasja
Groep 6: Yvonne en Marja
Groep 7: Rianne en Ingrid
Groep 8: Fleur en Judith
Waarbij opgemerkt wordt dat de groep 3 in het eerste deel van het
schooljaar dus overbezet is, maar het tweede deel, dat Maureen dan
ondersteuning gaat bieden bij de groepen ½. Er moet wel goed worden
besproken, hoe dat wordt ingevuld voor groep 3. Dit gaat nog gebeuren.
Verder blijft Jose als conciërge, Jadine blijft het levelwerk doen, en Kees
(adjunct/ICT) en Eric (directeur) blijven ook. Een vraag vanuit het bestuur
naar de rol van Cecilia, zij ambieert naast haar IB-taken een adjunct-functie.
Eric geeft aan dat daar zeker een rol voor Cecilia is weggelegd, er is nu ook
al best veel overlap. We bespreken dit in de MR, en peilen de meningen, Eric
geeft hierover duidelijkheid richting het bestuur. Het gaat dus om een
adjunct met IB-taken.
Simone geeft aan dat het wel belangrijk is om de IB-taken van Cecilia te
blijven benoemen. We stemmen in met het formatieplan 2020-2021.
Schoolgids 2020-2021:
Aanpassingen zijn reeds doorgestuurd naar Eric. We stemmen in met de
schoolgids 2020-2021.
Schooljaarplan 2020-2021:
Aanpassingen zijn reeds doorgestuurd naar Eric. We stemmen in met de
schooljaarplan 2020-2021.
Kalender 2020-2021:
Simone heeft haar opmerkingen al met Kees besproken, zodat hij het kan
aanpassen. Janneke geeft nog een tekstuele fout door aan Eric, zodat het
kan worden aangepast. Ook graag de begin en eindtijd van bepaalde
activiteiten er in vermelden, zoals pyamazingen/kerstdiner enz. We spreken
af dat we de kalender nadat deze is aangepast, nog eens door Simone laten
nakijken voordat we instemmen met de kalender.
Protocol doubleren:
Simone geeft aan dit een helder en duidelijk stuk te vinden. Gerry had een
paar kleine opmerkingen, en geeft deze door aan Cecilia.
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MR-verkiezingen/verdelen MR-functies:
Er hebben zich jammer genoeg geen kandidaten gemeld, we zijn dus nog op
zoek naar een MR-lid. Simone geeft aan dat we nog een voorzitter zoeken,
dit gaat Ellen op zich nemen. Verder blijven de andere functies in tact.
Janneke blijft notulist en Simone secretaris. Door Eric worden een paar
namen genoemd van mogelijke kandidaten, deze worden goed bevonden,
en we proberen deze personen te benaderen en hopen dat er een positieve
reactie komt.
Opzet vergaderdata MR 2020-2021:
De gezamenlijke vergadering met de OR vindt weer plaats in januari. Het
gaat in totaal om 7 vergaderingen en Simone gaat ze inplannen, en stuurt ze
door ter controle, mocht er iemand niet kunnen.
Activiteitenplan MR 2020-2021:
Eventuele veranderingen in onderwerpen past Simone aan, Gerry maakt het
jaarverslag van de MR.
5. Mededelingen en ingekomen stukken:
Geen opmerkingen.
6. Informatie voor de infoflits:
Gerry maakt een stukje.
7. Rondvraag:
 Simone vraagt zich af of er nog iets gedaan is met de PDCA’s, dit
wordt verschoven naar het begin van het nieuwe schooljaar.
 Bij het afscheid van Jac en Dick heeft Simone namens de MR voor
een kleinigheidje gezorgd.
 Simone geeft aan dat we het komend schooljaar beginnen met een
nieuwe methode voor WIO vanaf groep 4. Simone is erg benieuwd
hoe dit wordt ervaren, het ziet er namelijk pittig uit.
 Jadine bedankt Feiko voor zijn inzet de afgelopen jaren in de MR,
eerst bij de Hooght en later na de fusie bij de Veste! Namens
iedereen bedankt Feiko.
 Eric bedankt alle leden van de MR voor hun inzet en prettige
samenwerking het afgelopen schooljaar.
8. Sluiting:
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Actielijst:

Actielijst
160620
Nummer

Naam

Actie

190219-2

Eric

Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief

140120-1

Eric/team

140120-2

Eric

040320-1

Eric

Werkverdelingsplan bespreken voorjaar
Zorgplan aan LIO-stagiaires en Mark (zij-instromer)
uitreiken
Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone

040320-2

Eric/Simone

Navraag Jadine beleid levelwerk nav schooljaarplan

160620-1

Eric

Ouders groep 5 tijdig informeren over ontwikkelingen

160620-2
160620-3
160620-4
160620-5
160620-6
160620-7
160620-8

Gerry/team
Gerry
Eric/team
Simone
Eric
Gerry
Simone/Jadine

Inloop bespreken bij de kleuters
Stukje voor de infoflits
Duidelijkheid voor de invulling in groep 3
Kalender nakijken en MR-vergaderingen plannen
Functie Cecilia bespreken met de directie
Jaarverslag MR
Kandidaten benaderen MR-functie

