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Vergaderlocatie Thuis via Teams    
     
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: 
 

1. Update directie: 
• We willen met een enquête vragen hoe de ouders denken over een evt 

continurooster, Eric de Brouwer en Ellen hebben al samen naar een opzet 
gekeken voor deze enquête.  

• De boom bij de ingang van de school is gerooid en omdat het afgelopen 
week nationale boomfeestdag was, is er door groep 7 meteen een nieuwe 
boom geplant. 

• Verder gaat het allemaal vrij goed, gezien de huidige situatie (corona), er is 
wel eens een kind niet op school, maar verder loopt het eigenlijk allemaal 
wel. 

 
 

2. Notulen: 
Goedgekeurd. 
 

3. Actielijst:  
 

     

         
        
        
         
         
Actielijst 
120121 

      
 

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)    
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160620-5 Simone Kalender nakijken (blijft voorlopig staan)    

120121-1 Eric de Brouwer 
Organisatorisch gedeelte continurooster bespreken in het 
team 

 X 
 

120121-2 
Eric de 
Brouwer/Ellen 

Enquête continurooster maken  X  
 

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

120121-4 Eric de Brouwer In team overheidssubsidie bespreken X  

120121-5 
Eric de 
Brouwer/Simone 

“Sluisje” bij nieuwe poort  
 

120121-6 Gerry Stukje Infoflits X  

120121-7 
Eric de 
Brouwer/Simone 

Uren mbt dag na de sint bekijken (taakuren) X 
 

 
 

Mbt punt 120121-5 heeft Eric de Brouwer al wel contact gehad met Rianne en 
Marja, maar er is nog geen reactie vanuit de gemeente gekomen. 
 
 

4. Activiteitenkalender: 
 

Onderwijs in Coronatijd: 
• Er wordt jaarlijks naar de ouders een vragenlijst toegestuurd (successpiegel) 

hoe de ouders kijken naar de school. In deze vragenlijst willen we deze keer 
ook zeker het thuisonderwijs meenemen. Hierover zal Kees nog een gesprek 
hebben met het bestuur. De bedoeling is dat deze vragenlijst nog voor de 
meivakantie wordt verstuurd. Hierbij in de gaten houden dat deze niet te 
dicht op de enquête voor het continurooster valt. 

• Ellen vraagt of er een plan klaarligt voor weer een eventuele lockdown? Er is 
een document waarin we beschreven hebben wat we doen tijdens een 
lockdown. Gaandeweg de lockdown zijn er wat dingen aangepast, naar 
behoefte van de kinderen en ouders. Bijvoorbeeld meeting via Teams bij de 
kleuters en groep 3. 

Continurooster, stand van zaken: 
We bespreken de 2 mogelijke opties welke Eric de Brouwer en Ellen al samen 
hadden voorbereid. We zijn van mening dat er nog niet te veel in detail moet 
worden gevraagd en Eric de Brouwer maakt van de 2 opties, na wat 
verbeterpunten, 1 overzichtelijke enquête zodat deze verstuurd kan worden naar de 
ouders. 
Ellen vraagt of er evt financiële middelen vanuit de overheid zijn, om een 
continurooster te gaan draaien, dat is niet het geval. 
Vakantierooster/Urenberekening 2021-2022: 
Er zijn 2 verschillende roosters gemaakt, volgens het normale rooster en het 
continurooster. Qua lesuren komen die roosters niet helemaal overeen, Eric de 
Brouwer moet hier nog even naar kijken. 
Janneke vraagt of het aantal studiemomenten hetzelfde zijn met beide roosters, dit 
is inderdaad het geval. 
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Het vakantierooster, komt later dit jaar nogmaals voorbij, tijdens een andere 
vergadering. 
Financiën, stand van zaken: 
Als school beschikken we komend schooljaar over minder geld omdat de 
fusiefaciliteiten vervallen. Dit zal ook consequenties hebben voor de formatie, er is 
gevraagd aan mensen of ze wellicht eerder met pensioen willen gaan (daar is een 
regeling voor). Er kunnen hier nog geen concrete uitspraken over worden gedaan, 
maar het zal een lastige formatie worden, ook gezien de grootte van de 
verschillende groepen. 
Halfjaargesprek kwaliteitsbeleid: 
Schuift door naar de volgende vergadering. Eric de Brouwer geeft aan dat ons 
kwaliteitsbeleid goed in elkaar zit, en wellicht kunnen we zo proberen een score 
GOED te behalen bij de inspectie. Eric de Brouwer geeft aan trots te zijn op het 
team, daar is samen hard voor gewerkt. 
Voortgang schooljaarplan 2020/2021: 
Eric de Brouwer zal het waarderingskader eens meesturen, dat is wel interessant 
om te lezen. 
BSO/overblijven: 
Cindy geeft aan dat het wellicht interessant is voor de mensen die de BSO 
verzorgen, om zich eens te verdiepen in de kanjertraining. Dit zou ervoor kunnen 
zorgen dat de benadering naar kinderen toe, meer op 1 lijn komt te liggen, en voor 
de kinderen gelden dan dezelfde regels, zowel op school als op de BSO. 
 
 
 
 

5. Mededelingen en ingekomen stukken: 
Geen opmerkingen 
 

 
6. Informatie voor de infoflits: 

Gerry maakt een stukje, aan de hand van de notulen. 
 

 
7. Rondvraag:  

 
Eric de Brouwer vraagt hoe de informatie welke in de nieuwsbrief staat wordt 
ontvangen, Cecilia zet er regelmatig wat onderwijsinhoudelijke informatie op. Dit 
wordt wisselend gelezen, en soms is het te gedetailleerd, en mag het wat 
beknopter. 

 
8. Sluiting: 

De volgende vergadering is maandag 19 april, hopelijk weer gewoon op school. 
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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   
 

250321-1 
Eric de 
Brouwer 

Enquête continurooster verbeteren en versturen   
 

250321-2 
Eric de 
Brouwer 

Lesuren nakijken bij 2 verschillende roosters  
 

250321-3 
Eric de 
Brouwer 

Waarderingskader rondsturen  
 

     

     

     

 
 

 


