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Vergaderdatum 210920
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Aanwezig:

Janneke Kemmeren
Gerry Biemans
Simone de Vos
Ellen Boonman
Eric de Brouwer
Eric Kamp
Cindy Soeters

Nummer 210920
Bladzijde 1

Afwezig:
Cc:

Miriam Fens (ouderraad)
Onze nieuwe voorzitter Ellen opent de vergadering en heet Cindy Soeters en
Eric Kamp van harte welkom in de MR van BS de Veste.
1. Update directie:
• Na een periode waarin Corona zijn intrede heeft gedaan zijn we dit
schooljaar weer goed opgestart, gelukkig mogen de kinderen weer
gewoon naar school. Hier en daar is er wel een leerkracht afwezig
geweest, maar dit werd gelukkig altijd weer intern opgelost door bij
voorbeeld de duo-collega. Mocht het nodig zijn dan kan er weer
makkelijk worden overgeschakeld naar uitleg/les via teams of vanaf
groep 5 met Snappet.
• Binnen Leerrijk is er overgestapt naar een ander schoonmaakbedrijf
en daar zijn we op BS de Veste niet tevreden mee. De
schoonmaaksters moeten hetzelfde werk doen maar dan in veel
minder tijd. Zeker mbt Corona vinden we dit geen goede zaak, Eric
heeft hier al verschillende gesprekken over gevoerd en waar nodig
volgen er nog meer gesprekken/overleg.
• Een vraag of de leerlingenraad al bijeen is geweest van Ellen. Deze is
ivm Corona nog niet bijeen geweest, we zijn benieuwd naar de
ervaringen van de leerlingen mbt deze bijzondere tijd.
• Of er in beeld is hoe het gesteld is met de verschillende niveaus van
de leerlingen (Ellen). Over het algemeen zijn de niveaus niet erg
dalende, alleen mbt technisch lezen wordt er wel een daling
waargenomen.
• De ouders van de huidige groep 6 zijn geïnformeerd over de
observatie in de groep door Willen Broeders, in oktober zal er een
informatieavond gepland worden waar het een en ander wordt
uitgelegd en toegelicht.
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Ellen geeft aan dat communicatie als speerpunt wordt gezien op BS
de Veste, maar mist bij de start van het schooljaar contact met de
leerkrachten, zeker omdat het nieuwe gezichten zijn. Dit komt ook
deels door de Corona maar er mag duidelijker worden aangegeven
dat je na schooltijd altijd de mogelijkheid hebt om binnen te lopen en
evt zaken te bespreken. Dit mag weer eens wat aandacht krijgen in
de nieuwsbrief, Eric (EB) zorgt hiervoor.
Simone vindt het jammer dat de kalender niet meer gecontroleerd is,
waardoor er nu toch weer wat onnodige foutjes in zijn geslopen,
volgend jaar zeker weer meenemen, en door Simone laten
controleren.

2. Notulen:
Tekstuele aanpassingen zijn gedaan. Goedgekeurd.
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3. Actielijst:

Actielijst
160620
Nummer

Naam

Actie

190219-2

Eric

Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief

X

140120-1

Eric/team

X

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

X

160620-1

Eric

Ouders groep 5 tijdig informeren over ontwikkelingen

X

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

X
X
X

4. Activiteitenkalender:

X

X
X
X

Notulen vervolg

Vergadering
Vergaderdatum
Tijdstip

Medezeggenschapsraad
210920
20.00 uur

Nummer

210920

Bladzijde

4

Jaarverslag MR 2019-2020:
Er wordt nog een tekstuele aanpassing gedaan, maar verder ziet het
jaarverslag en keurig uit, met dank aan Gerry. Er zijn het afgelopen
schooljaar weer een heleboel onderwerpen besproken in de MR. We
verlenen instemming voor het jaarverslag MR.
Schooljaarverslag 2019-2020:
Gerry vraagt of er significante verschillen waarneembaar zijn tussen de eind
CITO met die van maart, omdat ze aan het eind op papier zijn afgenomen
om te kijken hoe de kinderen dan zouden scoren. Dit laat geen duidelijke
significante verschillen zien. Gerry geeft aan dat groep 1/2 normaal
gesproken geen ZIEN afneemt. Alleen in een enkel geval kan dit voorkomen.
Gerry vraagt om dit te wijzigen in het schooljaarverslag. Eric zal dit doen.
Cindy geeft aan bekend te zijn met het voeren van kindgesprekken (dus een
oudergesprek waar het kind ook bij aanwezig is). Hierdoor is er een positief
beeld te zien, waaraan de leerlingen zich kunnen verbeteren/optrekken
omdat er met hun wordt afgesproken wat de doelen zijn van dat schooljaar.
Cindy heeft daar positieve ervaringen mee en hoopt dat dit ook op de Veste
kan worden ingevoerd. Wellicht dit een keer in een teamvergadering
meenemen?
Het schooljaarverslag is verder helder en duidelijk, we bespreken het
schooljaarverslag en verlenen instemming.
Ellen vraagt hoe je kunt beoordelen hoe het gaat in een bepaalde groep
(qua sfeer/gevoel)? Dit gebeurt door klassenbezoeken door bijvoorbeeld de
IBer, ook wordt er meegekeken bij bijvoorbeeld een kanjertraining. Verder
vinden er groepsbesprekingen plaats en de overdracht naar het volgende
schooljaar.
Activiteitenplan MR 2020-2021:
We nemen dit plan door, vooral voor Eric en Cindy handig om te weten
welke onderwerpen er aan bod zullen komen gedurende het schooljaar. Eric
(EB) kijkt nog mee naar de begroting van de MR met Simone.
PDCA’s 2020-2021:
Dit is nu voor het tweede jaar effectief in gebruik, naar aanleiding van het
inspectiebezoek.
Plan Do Check Act, waarbij er wordt gekeken hoe we er voor staan (per
onderdeel). Hier wordt een verslag van gemaakt, en dit komt in het
schooljaarverslag terecht.
Werkdruk verlagende middelen 2020-2021:
In dit verslag staat benoemd hoe het werkdruk verlagende middelen worden
ingezet op BS de Veste, omdat er een overlap zit in uren van verschillende
medewerkers, is er ruimte om bijvoorbeeld extra tijd te besteden aan
administratie of ondersteuning in bepaalde groepen. Ook de zorg voor
leerlingen kan nu beter ingezet worden. Dit schooljaar zal het laatste jaar
zijn dat we gebruik kunnen maken van de fusiefaciliteiten, waardoor we nu
groep 3 hebben kunnen splitsen. Na de carnavalsvakantie gaat Maureen de
middagen naar de kleuters.
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Continurooster:
In de corona-periode zijn de leerlingen van BS de Veste naar school gegaan
volgens een continurooster, inmiddels zijn er wat vragen van ouders
gekomen of we dit kunnen continueren. Dat gaat niet zomaar, er moet goed
over worden nagedacht en er moet goedkeuring zijn van de ouders, het
team en de MR. Omdat we dit onderwerp serieus willen bekijken, wordt het
de volgende vergadering geagendeerd, zodat we extra tijd hebben om het
hier goed over te hebben. We vragen de leden van de MR om zowel voor
het team, de leerlingen en de ouders de voors en tegens op papier te
zetten. Mocht er voor een continurooster worden gekozen, dan geldt dat pas
voor het komende schooljaar (2021-2022). In de nieuwbrief mag worden
medegedeeld dat we het onderwerp al hebben besproken in deze
vergadering. Tijdens een studiemoment van de leerkrachten wordt dit
onderwerp ook besproken.

5. Mededelingen en ingekomen stukken:
Geen opmerkingen.
6. Informatie voor de infoflits:
Gerry maakt een stukje.
7. Rondvraag:
• Simone heeft voor een kaartje gezorgd voor Joyce, want die was
12,5 in dienst bij Leerrijk. Ook een kaartje voor José, omdat ze een
geregistreerd partnerschap is aangegaan.
8. Sluiting:
De volgende vergadering is woensdag 4 november, we gaan voortaan een
halfuurtje eerder starten, dus om 19.30 uur!!!
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Actielijst:

Actielijst
210920
Nummer

Naam

Actie

040320-1

Eric

Pestprotocol aanpassen nav opmerking Simone

160620-2

Gerry/team Inloop bespreken bij de kleuters

160620-5

Simone

210920-1

Eric/Simone Begroting MR bekijken

210920-2

Eric

210920-3

Eric

210920-4

Eric

210920-5

Allen

210920-6

Gerry

Kalender nakijken (blijft voorlopig staan)
ZIEN groep 1/8 of 3/8, nog even opzoeken
Bij leerlingenraad de corona-ervaringen vragen van de
kinderen
In de nieuwsbrief vermelden dat je altijd een afspraak
kunt maken met de betreffende leerkracht (na school)
Voors en tegens opschrijven continurooster volgende
vergadering
Infoflits, ook benoemen dat het continurooster is
besproken

VOLGENDE VERGADERING START OM 19.30 UUR!!!

