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Vergaderlocatie BS De Veste    
     
Aanwezig: 
 
 
 
 
 
 
 

Janneke Kemmeren 
Gerry Biemans 
Simone de Vos 
Jadine Spierings 
Ellen Boonman  
Eric de Brouwer 
Feiko de Graaff 
 

   

Cc: Miriam Fens (ouderraad) 

 
 
Feiko opent de vergadering, met een heerlijke traktatie, gaan we van start. 
 

 
 

1: Update directie: 
 
 Personeel: Lidewij zal vanaf volgende week, weer volledig voor de groep 

staan. 
 Aan de hand van de BVL zijn er handhavers op school langs geweest, ze zijn 

een keer voorbijgereden, en hebben een rondje om de school gelopen. 
 

 
2: Notulen: 

 
Goedgekeurd. Ellen, dank voor het maken! 

 
3: Actielijst: 

 
Actielijst 
170918 

    
 

Nummer Naam Actie  

170918-2 Simone Begroting MR X 

170918-3 Eric Traktatie volgende vergadering  

170918-4 Allen Bedenk eventuele vragen mbt enquête vanuit de school X 
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4: Activiteitenkalender: 
 
Wat willen we van ouders weten bij een tevredenheid enquête?: 

Dit schooljaar willen we graag een kleinere enquête houden onder ouders, 
welke makkelijk in te vullen is. De onderwerpen welke we belangrijk vinden zijn 
communicatie (wat willen ouders weten), zijn we toegankelijk genoeg?  
Komen de ouders genoeg te weten over de vorderingen van zijn/haar kind? 
Hieruit komt een opmerking van Jadine, dat het handig is om in de infoflits een 
klein stukje toe te lichten vanuit BVL, maar ook vanuit de IB-ers. 

Urenberekening:  
De eerste opzet wordt doorgenomen. Het Brabants Advies is om de laatste 
week van april en de eerste week van mei als meivakantie te gebruiken, dit 
omdat het dan samenvalt met het VO. Na deze vakantie valt meteen 4 en 5 
mei, er wordt bekeken om deze maandag (4 mei) ook vrij te plannen, dan is de 
meivakantie dus 2,5 week. Ook de week na Pinksteren vrij, wordt ook 
besproken, evenals de vrijdag voor de vakantie, deze kan evt vervallen als er 
gekozen wordt voor 4 mei. De vrijdag voor de kerstvakantie wordt waarschijnlijk 
een hele dag vrij, aangezien we de donderdagavond kerstmarkt hebben op 
school. Het is weer een hele puzzel, en de studiedagen moeten nog gepland 
worden.  

Formatieplan: 
Aan de hand van het normkader worden de aantallen besproken, er zijn      
verschillende opties mogelijk, waarbij we ook goed naar de toekomst moeten 
kijken qua instroom en uitstroom van leerlingen. 

Werkverdelingsplan: 
Er wordt een plan opgesteld om te bekijken hoe de werkdruk verlagende 
middelen kunnen worden ingezet. Hierbij krijgt de leerkracht meer zeggenschap. 
Er kan bijvoorbeeld schoolbreed voor een onderwijsassistent worden gekozen, 
er wordt gekeken om voor zoveel mogelijk mensen de druk te verlagen (dit geld 
is immers voorgekomen uit de vorige staking). 

Ter info: protocol vervangingsproblematiek: 
     Wordt doorgenomen, dit onderwerp een keer opnemen in de nieuwsbrief. 
Begroting 2019: 

Feiko wil graag het verschil zien tussen 2018 en 2019, nu is het moeilijk te      
vergelijken. Jadine heeft een vraag over de ouderbijdragen. Eric neemt dit mee 
naar Sabine. Gerry vraagt wat het budget is voor de speelzaal van de kleuters 
en de ontwikkelingsmaterialen, Eric geeft aan dat hier geld voor beschikbaar is, 
ze kunnen bekijken waar ze dit geld aan willen besteden. 

BSO/overblijven: 
     In de omtrek zijn wij de school waar de ouders het minst betalen aan het          
     overblijven, omdat we hier op school beschikken over een hele fijne groep         
     vrijwilligers. Er is wellicht een mogelijkheid voor een extra overblijfkracht? Dit is 
     wel een wens vanuit het team.  
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ARBO stand van zaken: 
     In het schoolplan in een paragraaf over veiligheid, en via Leerrijk is er een         
     veiligheidsplan. Binnenkort is er weer een ontruimingsoefening. 
Voortgang schooljaarplan 18/19: 
     Eric en Cecilia hebben een afvinklijst gemaakt welke in de directeurskamer        
     hangt om af te vinken wat er gedurende het jaar al gebeurt is (uit het               
     schooljaarplan). Dit wordt door eenieder als prettig ervaren. Simone vraagt of er 
     in augustus iets gedaan is met de gedragscode? Dit is herhaald in de                
     nieuwsbrief, en het staat op de website. 
Concept schoolplan 2019-2023: 
     Hiervoor is een eerste opzet gemaakt. Leerrijk heeft hiervoor een raamwerk      
     gemaakt, het schoolplan moet nog inhoud krijgen. Eric licht de punten toe,        
     welke belangrijk zijn en waar nog aan geschaafd moet worden. Wanneer dit      
     terugkomt in de MR, graag een beknopte versie, of alleen de delen welke          
     aandacht nodig hebben.  
 
 

5: Mededelingen en ingekomen stukken: 
 

Geen opmerkingen. 
Simone geeft aan dat op donderdag 21 februari vanuit de CNV de koffiebus 
langskomt, om te bespreken waar nu de problemen liggen mbt de werkdruk.  
 
 
6: Info voor de infoflits 

 
Gerry maakt een stukje voor de infoflits. 

 
 

7: Rondvraag: 
- 
 
Volgende vergadering:  
Maandag 8 april om 20.00 uur. 

 
8: Sluiting. 
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Actielijst: 

     

     

 

      

      

     

  

 

    

   

 

    

         

 Actielijst 
190219 

      

 Nummer Naam Actie   

 170918-3 Eric Traktatie    

 190219-1 Jadine Rianne vragen stukje te schrijven voor de infoflits   

 190219-2 Eric Protocol vervangingsproblematiek in de nieuwsbrief   

 190219-3 Gerry Stukje Infoflits   

 190219-4 Eric Vragen mbt begroting doornemen met Sabine   

 
   

  

 

      


