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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 
 
 

   

Cc: Miriam Fens (ouderraad) 
 
 
Ellen opent de vergadering:  
Ze vraagt zich af, of we de update directie niet kunnen verplaatsen en eerst de 
notulen en actielijst kunnen doornemen. Dat gaan we vanaf nu meteen invoeren. 
 

 
1. Notulen: 

Aanpassing van Simone gedaan, goedgekeurd. Ook de enquête 
(successpiegel) is inmiddels verzonden naar alle ouders. 
 

2. Actielijst:  
 

 

     
         
        
        
         
         
Actielijst 
250321       

 
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   

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

120121-3 Eric de 
Brouwer Notulen leerlingenraad doorsturen naar MR-ouders X 

 

250321-1 Eric de 
Brouwer Enquête continurooster verbeteren en versturen X 
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250321-2 Eric de 
Brouwer Lesuren nakijken bij 2 verschillende roosters X  

250321-3 Eric de 
Brouwer Waarderingskader rondsturen X  

 
Opmerkingen hierbij: 
Het pestprotocol staat al wel op de site, maar blijft voorlopig wel op de agenda 
staan. En de kalender zal tijdens het komende studiemoment worden besproken. 

 
 

3. Update directie: 
 José is ziek thuis, heeft last van haar voet. 
 Marijke moet op 1 april naar de bedrijfsarts. 
 Binnenkort zal er een quickscan plaatsvinden in opdracht van Leerrijk, om te 

kijken of de school in aanmerking komt voor renovatie of nieuwbouw of 
vernieuwbouw. We wachten hiervan de uitkomst af, het zal sowieso nog een 
aantal jaren duren voordat dit uitgevoerd gaat worden. 

 De school is door de overheid geïnformeerd over het gebruik van evt 
sneltesten. Er is nog veel onduidelijkheid over, wanneer je nu wel of niet 
zo’n sneltest moet gaan gebruiken. In ieders geval niet bij klachten, want 
dan moet je je gewoon via de GGD laten testen. 

 De onderwijsinspectie heeft onze school een tijd geleden beoordeeld op 
kwaliteitszorg, we scoorde daar toen onvoldoende voor. Inmiddels is er hard 
gewerkt om dit allemaal weer op orde te krijgen. Maar nu blijkt het 
bovenschools niet op orde te zijn, dus bij de stichting Leerrijk! De nieuwe 
bestuurder (Petra de Jager) wil hiervoor een focusgroep samenstellen met 3 
directeuren, een extern persoon en zichzelf. Eric de Brouwer is hierbij ook 
betrokken, en het is de bedoeling om een Plan van Aanpak te gaan maken. 
Daarvoor vraagt Eric de Brouwer op het komende studiemoment nog input 
van de leerkrachten, voor wie daar behoefte aan heeft. Simone geeft hierbij 
aan, dat ze dit niet bij zichzelf vindt passen. 

 
 

4. Activiteitenkalender: 
Onderwijs in coronatijd: 
Afgelopen week was er een leerling uit groep 6 positief getest, maar omdat deze 
leerling geen klachten had hoefde de groep niet in quarantaine. Dit is in 
samenspraak geweest met de GGD, en als school wordt dit advies opgevolgd.  
Continurooster, uitslag enquête: 
We bespreken de uitkomsten van de enquête en op het komende studiemoment 
neemt Eric deze bevindingen mee naar het team. Omdat de mening van de 
leerkrachten, al eerder is gepeild, zal Eric de Brouwer dit nogmaals doen tijdens 
deze vergadering. Het verschil is namelijk dat er nu een lunchpauze is voor de 
leerkrachten waarbij de overblijfmoeders surveilleren tijdens deze pauze. Er zou nu 
een andere uitkomst mogelijk kunnen zijn. Als MR wachten we eerst deze 
teamvergadering en uitslag af. 
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Jaarrooster/Urenberekening 2021-2022: 
Wordt besproken, Ellen vraagt hoe het nu precies zit met de onderwijstijd mbt 
continurooster? Hier moet inderdaad goed naar gekeken worden. Het samen eten 
met de kinderen in de klas, wordt dan namelijk ook als onderwijstijd gezien, dus dat 
betekent dat er dan ook iets aan taal/voorlezen of iets dergelijks moet worden 
gedaan. Wanneer je dit niet als onderwijstijd beschouwt, dan zou het kunnen zijn 
dat de extra vrije week vakantie, ergens tussen de meivakantie en de 
zomervakantie komt te vervallen. Dit zal later nog worden besproken, maar het 
wordt ook meegenomen in de komende teamvergadering. 
Formatie 2021/2022, stand van zaken: 
Op basis van het aantal leerlingen (249) zouden er 10 groepen gevormd kunnen 
worden (ongeveer 25 leerlingen per groep), maar qua aantallen komt dit lastig uit. 
Zeker omdat de verschillen tussen de onderbouw en bovenbouw (te) groot wordt. 
Omdat er nog veel onduidelijkheid is over het Nationaal Plan Onderwijs kunnen we 
hierover nog weinig zeggen. Eric de Brouwer zal de plannen doornemen met het 
team (de 2 opties die overblijven). En we hopen dat er snel duidelijkheid over 
gegeven kan worden. Eric de Brouwer hoopt hierover deze week nog een gesprek 
met Petra de Jager te hebben (bestuur). 
 
 
 

5. Sluiting: 
 
Omdat de tijd van de avondklok nadert, komen we aan de andere punten niet meer 
toe, deze schuiven door naar de volgende vergadering. 
 
 
 
 
De volgende vergadering is donderdag 27 mei op school. 
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Actielijst: 
 

     
         
        
        
         
         
Actielijst 
190421       

 
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   

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

190421-1 Eric de 
Brouwer 

De volgende onderwerpen meenemen naar de 
teamvergadering: meningen teamleden peilen mbt 
continurooster. Ook het jaarrooster en urenberekening. 

 

 
 

 
 


