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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 
Cecilia Snels 
 
 

   

Cc: Miriam Fens (ouderraad) 

 
 
Ellen opent de vergadering:  
We wijken wat af van de agenda, omdat Eric de Brouwer wat verlaat is. De notulen 
zijn in de volgorde zoals de agenda. 
 

 
1. Notulen: 

Goedgekeurd.  
 

2. Actielijst: De actiepunten blijven staan: 
 

     

         
        
        
         
         
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. 

X 
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3. Activiteitenkalender: 
 
 

Update directie: 
De CITO eindtoets is prima gemaakt door groep 8, het landelijk gemiddelde ligt op 
534.5 en onze groep heeft 536.5 gescoord. Daar zijn we erg tevreden mee. Er zal 
geen kamp plaatsvinden dit jaar, maar wel een afscheidsweek, de musical zal 
doorgang vinden volgens de laatst geldende coronamaatregelen. 
José heeft nog steeds last van haar voet, maar is inmiddels wel weer aan het werk. 
Er is dit schooljaar sprake van een laag ziekteverzuim! 
Ellen vraagt of er al iets meer bekend is over de successpiegel: De samenvatting 
hiervan was positief, dit moet nog wel teruggekoppeld worden naar de ouders. 
Onderwijs in coronatijd: 
Op dit moment geen bijzonderheden. 
Continurooster: 
De meningen over de extra vakantieweek zijn binnen de MR verschillend. Vanaf 
groep 3-8 hebben de kinderen 45 minuten pauze waarvan 15 minuten een educatief 
moment moet zijn (tijdens het brood eten). Dit is niet aan de orde voor groep 1-2. 
De discussie ontstaat of kinderen gebaat zijn bij deze extra week en de invulling van 
de pauze met een educatief deel.  
Daarnaast kan het voor ouders lastig zijn om opvang te regelen voor deze week. 
Er wordt uitgebreid over gesproken binnen de MR. Uiteindelijk nemen we de 
volgende beslissing: 
Het team is vooraf gepeild over de extra vakantieweek, 81% van het personeel is 
voor de extra vakantieweek. 
Om hier dan aan tegemoet te komen wordt ervoor gekozen het eerste jaar dat we 
volledig met het continurooster gaan werken (schooljaar 2021-2022) binnen het 
team afspraken te maken over de wijze van invulling van dit educatieve moment 
(niet standaard tv kijken) tijdens de pauze. Tevens zal dit gemonitord en 
geëvalueerd worden tijdens en aan het einde van het schooljaar. Ook worden de 
leerlingen hierover bevraagd. Op basis hiervan kan dan besloten worden hoe hier 
mee om te gaan in het schooljaar daarop volgend.  
Als de enquête wordt verstuurd, vinden we het belangrijk dat er een percentage 
moet worden afgesproken, wanneer het continurooster doorgaat, we spreken 
hierbij 75% af. In deze enquête wordt de huidige groep 8 niet meegenomen maar 
de ouders van nieuwe leerlingen wel. 
Jaarrooster/urenberekening 2021/2022: 
Schuift door naar de volgende vergadering 
Formatie 2021/2022: 
Het formeren van 11 groepen gaat lukken het komend schooljaar. Er komen dan 4 
kleinere kleutergroepen en 2 groepen 3. De rest blijft hetzelfde. Er is een brief 
vanuit Leerrijk gekomen hoe om te gaan met de NPO-gelden van de overheid. Wij 
kunnen ons hier als MR niet in vinden en gaan contact opnemen met de GMR, wat 
hun standpunt is. We vinden het niet verstandig 40% “op de plank” te laten liggen. 
Door dit plan kan er geen hele FTE worden aangenomen, maar maar 0.6 FTE. Er zal 
nog overleg plaatsvinden hoe deze gelden moeten worden besteed, maar osn 
standpunt is hierin duidelijk. We hebben een mail opgesteld om naar de GMR te 
sturen. Simone loopt deze nog na, zodat we hem kunnen versturen. Ook neemt 
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Simone hierover nog telefonisch contact op. 
 
Kwaliteitskader/ Waarderingskader: 
We bespreken het schema ter verduidelijking mbt kwaliteit en het 
waarderingskader, veel onderwerpen zijn hierbij aan elkaar verwant. 
Voortgang schooljaarplan 2020/2021: 
Simone heeft een opmerking mbt Zien, er is dit schooljaar tijdens de 
oudergesprekken meet ingegaan op het welzijn van de leerlingen en hoe het thuis 
ging met de thuisonderwijs gedurende de lockdown. Dit wordt zeker weer 
opgepakt, zoals er ook andere onderdelen zijn, waar weer meer aandacht voor 
moet komen als alles weer normaal is. Ook de klassenbezoeken hebben dit jaar veel 
minder plaatsgevonden, dat gaan we komend schooljaar zeker weer oppakken. 
Trendanalyses: 
Cecilia bespreekt met ons de trendanalyses. Sommige ambities zijn niet gehaald, en 
wordt er lager gescoord dan verwacht. Groep 4 heeft het bijvoorbeeld behoorlijk 
goed gedaan, maar groep 7 valt wat tegen. Digitaal zijn sommige onderwerpen wel 
lastig, zoals begrijpend lezen. Soms is er wat extra ondersteuning nodig, en daar 
gaan we ook zeker mee aan de slag. Hieruit voortvloeiend, worden er acties 
bepaald voor de rest van het jaar. Simone geeft aan sommige acties nog niet 
concreet genoeg te vinden, dit wordt vaak weer verder uitgelicht in een 
schooljaarplan. 
Gerry vraagt naar de bevindingen bij de kleuters. De kleuters hebben prima 
gepresteerd, daar worden verder geen bijzonderheden gezien. 
Ellen vraagt zich af, of er in sommige groepen, waar minder gescoord is de ambities 
wel worden gehaald, en of deze groep wel voldoende groeit. Cecilia licht toe dat de 
cijfers soms een vertekend beeld kunnen geven. Het kan namelijk zo zijn dat de 
sterkere leerlingen een mindere groei doormaken en de zwakkere leerlingen 
bijvoorbeeld een snellere groei doormaken. 
De uitkomsten hiervan, moeten worden meegenomen in het NPO plan, wat naar het 
bestuur gaat. Het bestuur moet de gelden verdelen en dat moet aantoonbaar zijn. 
Eric en Cecilia gaan hiermee aan de slag. 

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken: 

Geen opmerkingen. 
 

5. Informatie voor de infoflits: 
Gerry maakt weer een stukje aan de hand van de notulen. 
 

6. Rondvraag: 
- 
 

7. Sluiting: 
De volgende vergadering is op dinsdag 6 juli. 
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Actielijst: 
 
 
 

     

         
        
        
         
         
Actielijst 
270521 

      
 

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)    

270521-1 
Eric de 
Brouwer 

Successpiegel terugkoppelen naar de ouders  
 

270521-2 
Eric de 
Brouwer 

Plan mbt continurooster uitwerken en naar de ouders 
sturen (enquete) 

 
 

270521-3 Gerry/Simone 
Brief naar GMR sturen mbt NPO gelden, Simone ook 
telefonisch 
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