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Vergaderlocatie BS de Veste    
     
Aanwezig: 
 
 
 
 
 
 
Afwezig: 

Janneke Kemmeren 
Simone de Vos 
Ellen Boonman  
Frank van Maldegem 
Eric Kamp 
Cindy Soeters 
Gerry Biemans 
 

   

Cc: Miriam Fens (ouderraad) 

 
Ellen opent de vergadering: 

 
1. Notulen: 
• De leerlingenraad is nog niet opgestart, er wordt bekeken of Frank dit op 

zich neemt of een leerkracht. We tillen dit voorlopig over de vakantie heen. 
 

2. Actielijst:  

 
Het geld voor de schoolreis is inmiddels geïnd en afgehandeld. De bijdrage voor het 
overblijven zou via Mollie gaan verlopen, maar die hebben hun voorwaarden 
veranderd. We vinden het een kwalijke zaak, dat dit zo lang op zich heeft moeten 
wachten, aangezien het de bedoeling was dit via schoolkassa te laten verlopen. Dit 
moet volgend schooljaar beter, en duidelijker zijn richting de ouders! 
Wellicht hierover ook iets opnemen in de kalender! Goede tip van Eric! 
 
 
 

3. Activiteitenkalender: 

         
        
        
         
         
Actielijst 
220322 

      
 

Nummer Naam Actie    

220322-01 Frank 
Met OR bespreken wanneer het geld te innen dit 
schooljaar 

X 
 

220322-02 Gerry Stukje Infoflits mbt nieuw ouderlid MR X  
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Update directie: 
Frank:  

• De ontwikkelingsgesprekken zijn bijna afgerond, ze zijn prettig en goed 
verlopen, eenieder geeft aan dat er nu wel meer diepgang zit in de 
gesprekken, en dat wordt als prettig ervaren. 

• Er hebben groepsbezoeken plaatsgevonden, en deze waren geënt op 
instructie. De uitkomsten hiervan worden besproken op de conferentiedag. 
Vanaf de meivakantie gaat Cecilia de groepsbezoeken eens per maand doen. 

• Vanuit Leerrijk zijn er veel momenten van overleg, er vertrekken een aantal 
interims of er komen weer nieuwe mensen. Het is onrustig op 
stichtingsniveau, maar er is wel een opbouw te zien. Immers zit de inspectie 
er bovenop. Frank zit zelf ook in een regiegroep (facilitair, waaronder ICT), 
er wordt daar veel tijd aanbesteed, waarvan we straks als school weer baat 
bij hebben. 

• Er worden in de gemeente ook vluchtelingen opgevangen uit Oekraïne, het 
gaat niet om veel aantallen, er is al een kleuter in de groep van Gerry 
geweest, of er worden kinderen doorverwezen naar de Internationale 
schakelklas. 

• Er zijn wat zorgen geweest mbt de opbrengst van de leerlingen, echter zijn 
we wel op de goede manier aan het werk, en hebben we de kleur lichtgroen 
gekregen (op de schaal rood-oranje-lichtgroen-groen). 

• Op dit moment is de directie minder zichtbaar op school, wel stemmen Frank 
en Cecilia voortaan met elkaar af, wie wel of niet aanwezig is bij bepaalde 
onderwerpen. Simone spreekt hierover ook haar zorgen uit, dat er een 
goede balans moet zijn tussen school en het bestuur. Frank geeft hierbij aan 
daar zeker over mee te denken, en uiteindelijk moet er nu binnen het 
bestuur actie worden genomen om het een en ander weer op de rit te 
krijgen. In de hoop dat we daar als school later weer wat aan hebben. 

• Aanstaande vrijdag vanaf 14.00 uur neemt Marja afscheid van haar klas en 
haar leerlingen. Ouders van de groep kunnen aansluitend de hand drukken. 

• De IB-ers hebben een scholingsmoment voor Snappet gehad, volgend jaar is 
dit ook de bedoeling voor de teamleden. 

• Er zijn een aantal zieken bij ouders van leerkrachten, en de schoonmoeder 
van José is overleden en ook de oma van Juf Fleur. Alles in de klassen is 
goed overgenomen, mede ook door onze afstudeerder Meike. 

• Ellen vraagt hoe het is gegaan met de sollicitatiegesprekken? Er zijn 
verschillende gesprekken geweest, waarbij Frank positief is over het hoge 
niveau van de sollicitanten. In deze ronde konden zowel interne als externe 
sollicitanten tegelijk worden uitgenodigd. Over de exacte invulling kan op dit 
moment nog niets worden gezegd. Er komt morgen 1 kandidaat sfeer 
proeven in groep ½, en voor groep 3 en 4 zijn de vacatures vervuld. 

• Gerry vraagt of de groepsbezoeken met Inge vd Ven nog worden besproken, 
ja dit moet voor een deel nog gebeuren. 

 
 
 
Formatie 2022-2023: 



 

Notulen vervolg 

     
Vergadering Medezeggenschapsraad  Nummer 180522 
Vergaderdatum 180522    
Tijdstip 19.30 uur  Bladzijde 3 
     

 

Komend schooljaar kunnen we 12 groepen maken:  
4 kleuterklassen 
2 groepen 3 
2 groepen 4 
En van de andere groepen ieders 1 . 
Danyel een positieve beoordeling gekregen, en krijgt nu een vaste benoeming. De 
andere sollicitanten worden aangenomen voor 1 jaar, met uitzicht op vast (wanneer 
hun beoordeling goed is). Er zal komend schooljaar geen overlap van dagen met 
leerkrachten meer zijn, dit vanwege het stoppen van de NPO-gelden. De WTF van 
sommige leerkrachten klopte ook niet helemaal, Frank heeft dit bekeken en 
rechtgetrokken, zodat het voor eenieder nu wel klopt. 
MR verkiezingen: 
Naast Ellen zijn er nog 2 andere kandidaten voor de 2 te vervullen functies binnen 
de MR. Er worden verkiezingen gehouden, Gerry maakt hiervoor een opzet en ieder 
gezin krijgt de mogelijkheid om 2 stemmen uit te brengen. Eric en Gerry nemen het 
tellen van de stemmen voor hun rekening. 
Activiteitenplan MR 2022-2023: 
Simone zal de data aanpassen, evenals de leden en de vergaderdata worden later 
nog vastgelegd. Simone kijkt nog samen met Frank naar het financieel plan, als er 
tekstuele aanpassingen nodig zijn deze doorgeven aan Simone. 
Waarderingskader: 
Ellen vraagt of het plan moet worden bijgesteld en of de doelen wel gehaald 
worden. Doe je leerlingen niet tekort doordat begeleiding (ondersteuning) wegvalt? 
En kan iedere leerkracht zijn leerlingen voldoende begeleiden? 
Het is een formulier wat zich steeds aanvult, het is in februari ingevuld en het wordt 
weer aan het eind van het jaar ingevuld. 
Er zijn verschillende factoren van invloed, maar er is altijd gewerkt vanuit het 
principe dat er geen klassen naar huis worden gestuurd. In deze gevallen is de 
ondersteuning dus voor de klas komen te staan. 
Gerry vraagt nog wat er met de NPO-gelden van de bieb is gedaan, omdat deze 
minder frequent kwamen dan eigenlijk de bedoeling was. Dit is niet helemaal 
duidelijk. En wat is de status van het beleid social media. Frank meldt dat hieraan 
wordt gewerkt. 
 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken: 
 
Simone heeft een opmerking over de notulen van de OR, aangezien daar wordt 
gesproken over de evt aanschaf van hesjes. Simone vraagt zich af of er vanuit het 
team behoefte is aan hesjes en of dit met het team besproken is. 
Gerry vraagt aan de hand van de GMR notulen, waarom er op stichtingsniveau 
administratieve ondersteuning voor de directie ingezet is van de NPO gelden. Dit 
heeft te maken met 10% afdracht van het bestuur. 
 
 
 
 

5. Informatie voor de infoflits: 
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De MR verkiezingen komen eraan, als de inleverdatum bekend is, zullen Gerry en 
Eric de stemmen tellen. 
 
 

6. Rondvraag: 
 
Cindy heeft namens de MR meegedaan met het afscheidscadeau voor Marja.  

 
 

7. Sluiting: 
 

De volgende vergadering is op dinsdag 5 juli aanstaande, de laatste vergadering 
waar Janneke bij aanwezig zal zijn. Zij nodigt iedereen uit voor een gezellige BBQ 
bij haar thuis! 
Mochten er voor die tijd nog actuele zaken moeten worden besproken dat proberen 
we dit digitaal te doen.  
 
 

8. Actielijst:  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
        
        
         
         
Actielijst 
180522 

      
 

Nummer Naam Actie    

180522-1 Frank 
Goed en duidelijk plan mbt bijdragen ouders volgend 
schooljaar 

 
 

180522-2 Frank/Team Groepsbezoeken Inge vd Ven bespreken door Cecilia   

180522-3 Gerry Brief/stemformulier MR verkiezingen   

180522-4 Gerry/Eric Stemmen tellen na inleverdatum   

180522-5 Simone Activiteitenplan MR aanpassen   
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