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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1. Opening
‘Nutteloze gedachten stuur ik weg.’
2.

Notulen mr/sr-vergadering nr. 2 , d.d. 30-10-2018
- Ellen Brier sluit in februari aan bij de MR-vergadering.
- Rooster van aftreden staat in de dropbox. Volgens dit rooster zou SN aftreden in 2018. In
de plenaire vergadering wordt gevraagd of er collega’s zijn die deze taak over willen
nemen.
- Er is een offerte gemaakt om het plein te bestraten en een duikelrek te plaatsen. De offerte
komt binnenkort bij het bestuur te liggen ter beoordeling. Vanwege de hoge kostenpost
zullen er geen hekjes rond het plantsoen worden geplaatst. Realisatie van de bestrating
zal waarschijnlijk binnen een maand of twee klaar zijn.
- Er zijn een of twee nieuwe TSO-krachten bij gekomen, maar er zijn ook een aantal
langdurig zieken. Nu is het nog op te vangen, maar in de toekomst worden wel problemen
met de invulling verwacht.
GVV zal binnenkort nog een keer een mail naar ouders sturen om de oproep voor TSOkrachten nogmaals onder de aandacht te brengen.
- Het MT is momenteel druk bezig om het verlof van MVM op te vangen. De
vervangingspool is echt helemaal leeg. Er moet een periode van vier weken overbrugt
worden van het verlof van MVM tot het einde van het verlof van PDL. We proberen het
intern op te lossen.
- De leerlingenraad is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. Het is een leuk proces om
mee te maken. Reflecteren is lastig, maar het gesprek voeren is goed. Er zijn al een aantal
suggesties gedaan omtrent onder andere TSO en de speelplaats. Er wordt ook van elke
vergadering een verslag gemaakt.
- MVD en SN nemen contact op met PH om wat informatie over de AC op papier te zetten.
Daarin wordt ook de vraag om nieuwe AC-leden meegenomen.
- In groep 1/2 gaat het momenteel goed. Bij de komende 10-MG krijgen de ouders een
evaluatieformulier. Komende vrijdag is het inloopochtend.

-

3.

FVL en AV hebben de eindafrekening van de TSO opgemaakt. Een afspraak maken met
de penningmeester van het Ouderfonds is nog niet gelukt. FVL gaat daar nog achteraan.

Mededelingen/ ingekomen stukken
- IS is weer aanwezig na een lange periode van herstel. Het gaat langzaam aan de goede
kant op.
- Voor de eerste keer is ook MV aanwezig. Hij is lid van Veiligheidscommissie en is met FVE
bezig om acties op touw te zetten.
- Op 15 maart staat een landelijke staking gepland. Het is de vraag of dit doorgaat, omdat
een van de grote onderwijsbonden niet oproept tot staking. Het is dus nog niet duidelijk of
onze school aan de staking mee zal doen. Op 7 februari is het volgende
directeurenberaad en dan zal er een standpunt ingenomen worden.
Als wij als Rank zouden gaan staken, dan komt daarmee de calamiteitendag aan het einde
van het schooljaar te vervallen.
- Op de volgende vergadering graag het schoolplan agenderen. Sterkte/zwakte-analyse van
tevoren invullen, zodat we daarover het gesprek kunnen voeren.
- De MR heeft een aantal op- en aanmerkingen bij het SOP geplaatst. Daar is nog geen
reactie op terug gekomen.

4. Stichting Ouderfonds
KR is niet aanwezig. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Veiligheidscommissie:
Bezig met het opzetten van een dodehoekactie. De commissie zou er graag een derde lid bij
hebben. MVD neemt dit op in het verslag voor in het Rankbulletin.
De onderbouw is gecontroleerd op veiligheid.
Er is tijdelijk een nieuwe wijkagent aangesteld, maar het is nog niet duidelijk wie dat is. Er is
rondom de school veel overlast van scooters en fietsers. Mogelijk kan de wijkagent daar iets in
betekenen.
Veldhoven heeft geen Veilig Verkeer Nederland meer, maar een eigen afdeling. Mogelijk kan MV
iemand van Veldhoven Samen Verkeersveilig in de arm nemen.
Mocht je ergens tegenaan lopen dan kun je dat melden bij MV.
5. Vakantierooster
GVV heeft het rooster toegestuurd ter mededeling. De laatste schooldag staat weer als
calamiteitendag ingepland.
De GMR heeft het rooster goed gekeurd, maar wel met kanttekeningen. De meivakantie is niet
logisch gepland. Volgende vergadering aan EB vragen waarom dit rooster dan toch is goed
gekeurd. GMR heeft enkel adviesrecht, maar dit mag niet zonder meer door het bestuur
genegeerd worden. Wij zijn benieuwd naar de gang van zaken.
6. Verdieping communicatie MVD
MVD geeft uitleg over haar taak vanuit de commissie.
Na afloop van elke MR-vergadering schrijft zij een stukje voor in het Rankbulletin.
Ook op de website van Veldvest kunnen stukjes geplaatst worden. Het is lastig om over de
bovenbouw te schrijven, omdat de kinderen van MVD nog in de onderbouw zitten.
Ook het schrijven van teksten voor in de nieuwsbladen hoort in de portefeuille van MVD. Dan gaat
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het bijvoorbeeld over het promoten van activiteiten op school. Dit valt onder de PR van de school,
maar zou vanuit de communicatiecommissie geschreven kunnen worden.
Tijdens de vergadering werd voorgesteld om kinderen te laten schrijven over activiteiten. Of met
de kinderen samen een filmpje maken over de school voor op de website.
Er is nog kort gesproken over een Facebook-pagina. Het is een optie om een Facebook-pagina
voor de school te maken. We denken hierover na en zullen dit ook in het team bespreken.
MVD geeft aan dat ze graag input wil om over te schrijven. Binnen het team zal dit ook benoemd
worden. Leerkrachten kunnen haar benaderen om ergens over te schrijven.
7. WVTTK
AV heeft de dropbox doorgenomen. Het reglement is opgesteld in 2012, maar het is wellicht goed
om het reglement eens door te nemen en aan te passen waar nodig.
AV kijkt het document door en zal hier volgende keer op terug komen.
FVL vraagt bij EB het reglement van de GMR op.
8.
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