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Vergaderlocatie: BS De Veste    
     
Aanwezig: 
 
 
 
 
 

Gerry Biemans 
Simone de Vos 
Jadine Spierings 
Ellen Boonman  
Cecilia Snels 
 

   

Afwezig: Janneke Kemmeren, Feiko de Graaff 
Eric de Brouwer 
 

   

Cc: Miriam Fens (ouderraad) 

 
Simone opent de vergadering. 
 
1. Update directie 
- Judith is bevallen van een zoon, Tiemo. 
- Lidewij is op haar werkdagen weer deels gestart, Alice vervangt. 
- Marijke zal dit 1e kwartaal weer starten, Cecilia heeft haar tot nu toe vervangen. 
- Stagiaires: bij de kleuters is een stagiair gestart, de stagiaire in groep 3 is gestopt  
  omdat de studie niet is wat ze verwachtte.  
- Begroting voor 2019 is gemaakt. Raad van Toezicht is akkoord met de begroting 

op stichtingsniveau en dus ook op schoolniveau. De begroting zal de volgen de 
vergadering worden besproken. 

- BVL: 
o Plan is gemaakt door de werkgroep (Marja en Rianne) 
o Renate van Bavel (ook in OR) gaat deelnemen aan deze werkgroep 
o Dit jaar weer organisatie Pleintje Verkeer + praktisch en theoretisch  

verkeersexamen voor de groepen 7 en 8. 
 
2. Notulen 11-12-2018 
Geen verdere opmerkingen. 
 
3. Actielijst 11-12-2018 
 
Actielijst 
170918 

    

Nummer Naam Actie 

170918-2 Simone Begroting MR 

170918-3 Eric Traktatie volgende vergadering 

170918-4 Allen Bedenk eventuele vragen mbt enquête vanuit de school 

 
4. Activiteitenkalender 
- Inspectiebezoek: definitieve rapportage is binnen, overige acties zijn afgerond. 
- Intern ondersteuningsplan: ter info. Geen actie nodig van MR.  
- Arbo Quickscan: ook kort besproken in de teamvergadering, geen verdere   
  acties MR.  
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- SchoolOndersteuningsProfiel: besproken, voor aantal onderwerpen wordt het   
  document met aanvullingen van de leerkrachten verder aangescherpt.  
  Tip: nog meer aandacht voor wat de school en daarbinnen IB kan betekenen  
  voor ouders (op verschillende vlakken), toegankelijkheid vergroten/ meer    
  uitnodigend zijn naar ouders toe. Hierover zal ook een stukje komen in de   
  nieuwsbrief. 
  Adviesrecht MR: geen specifieke opmerkingen. 
- Werkverdelingsplan: geldt vanaf augustus 2019. Hoe gaat de Veste hiermee om? 

Voorstel directie: met personeelsgeleding bespreken hoe we hier als school mee 
willen omgaan.  

 
5. Mededelingen en ingekomen stukken: 
     - geen opmerkingen over notulen OR en GMR 
 
6. Informatie voor Infoflits. 
Gerry doet voorzet. 
 
7. Stelling: Wat willen we van ouders weten in een tevredenheidspeiling? 

Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
8. Rondvraag. 
Geen vragen/ opmerkingen. 
 
9. Sluiting. 


