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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1. Opening
Engelenkaartjes
2. Notulen mr/sr-vergadering nr. 1, d.d. 09-09-2019
N.a.v. Veiligheidscommissie:
GvV heeft een rapport doorgestuurd naar de commissie. Dat rapport is gemaakt door degene die
ook Reflection Day organiseert. Er is onderzoek gedaan naar de veiligheid rondom de school.
Daaruit is gebleken dat de verkeersveiligheid rondom onze school op orde is.
De veiligheidscommissie heeft nog geen actie ondernomen met betrekking tot de dode hoekactie.
N.a.v. het inspectiebezoek:
Er vindt dit jaar geen inspectiebezoek plaats op onze school. Er zijn wel verschillende andere
scholen binnen Veldvest bezocht. Alle scholen zijn beoordeeld met voldoende tot goed. De
inspectie was positief gestemd over de werkwijze van Veldvest. Het traject ‘sturen op autonomie’
en het werken met lessonstudy werden op de Disselboom, onze collega-school, met ‘goed’
gewaardeerd.
N.a.v. de kijkavond:
De voorzet voor de kijkavond was goed, maar de uitvoering liet te wensen over. Er is (bijna) niet
gereageerd op de mail van Famke. Nu was de tafel niet bemand en was er voor ouders dus
weinig gelegenheid om in gesprek te gaan.
Verder was de kijkavond een succes. Veel ouders en een groot bedrag dat was opgehaald
middels de sponsorloop.
3. Mededelingen/ ingekomen stukken
GvV: Er is met de sponsorloop een groot bedrag opgehaald voor het speeltoestel. Omdat het
uitgekozen toestel vrij hoog is, moeten daar veiligheidsmaatregelen voor getroffen worden. Er
moet grond uitgegraven worden, er moet zand gestort worden en er moet veiligheidsgras
geplaatst worden. Het totaalbedrag komt dan op €15.000,-. Uiteindelijk heeft het bedrijf een
vervangend, lager, toestel voorgesteld, waarbij er geen veiligheidsmaatregelen genomen hoeven
te worden. Dan zou het totaal op €6500,- komen. In de leerlingenraad is dit voorstel besproken.

De kinderen gaan dit alternatief nu in de klassen bespreken. Mochten de klassen akkoord gaan,
dan moet er nog een melding bij de gemeente worden gemaakt en met de TSO overlegd worden
over een bijdrage in de kosten.
Vraag van IS:
Er zijn scholen die geen gebruik maken van een calamiteitendag i.v.m. de staking. Hoe kan dat?
GvV legt uit dat het te maken heeft met de schooltijden van andere scholen. Iedere school is
verplicht om 940 lesuren per jaar te maken. Hoe zij dat indelen, mag een school zelf bepalen.
Opmerking van MvD:
Het pad voor het onderbouwplein is door de gemeente open gebroken om aan de riolering te
werken. De stoep is niet netjes dichtgemaakt, waardoor je er snel over valt. GvV maakt een
melding bij de gemeente.
4. Vraag ouder m.b.t. continurooster
FvL heeft een terugkoppeling gegeven aan de ouder die de mail over het continurooster heeft
geschreven. Daarop heeft zij weer een reactie gegeven met een uitleg en argumenten voor het
invoeren van een continurooster.
Ouders van de MR hebben instemmingsrecht over de inrichting van de TSO en de schooltijden.
Zie artikel 24 lid f (TSO) en h (schooltijden).
Personeel heeft instemmingsrecht over het veranderen van de rusttijden. Zie artikel 23 lid f.
AV heeft een conceptbrief opgesteld om de mening van ouders omtrent de schooltijden te peilen.
We geven de formulieren op papier mee aan de oudste leerlingen van een gezin. Het formulier
wordt afgedrukt op gekleurd papier. Bij de vergadering in december zullen we de resultaten van
de enquête analyseren en vervolgstappen uitzetten.
AV mailt het formulier door naar GvV, die zet het op het briefpapier van de Rank. Uiterlijke reacties
op 22 november inleveren. Inventarisatie volgt de week erna, door AV en SN. Op 16 december
worden de resultaten besproken.
5. Werkgroep communicatie
Het is lastig om contact te krijgen met het Veldhovens Weekblad. Er komt geen reactie terug na
het insturen van artikelen. Je weet dus ook niet of iets wel of niet geplaatst gaat worden.
Mogelijk dat telefonisch contact opnemen beter werkt.
Op de website zijn foto’s geplaatst onder de rubriek ‘actueel nieuws’, waarbij kinderen dus
afgedekt worden met plaatjes vanwege AVG. Er zijn nog geen reacties van ouders of leerlingen
gekomen. Ouders zijn misschien niet op de hoogte dat er nieuwsfoto’s op de website staan. MvD
neemt dit stukje mee in het RankBulletin.
6. Jaarafrekening TSO – en terugkoppeling aantal vragen
Wordt doorgeschoven naar december.
7. WVTTK
Volgende vergadering start om 19.30 uur!
8.
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