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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1. Opening
Welkom aan JdL die als afgevaardigde van de GMR aansluit bij de MR/SR-vergadering.
Korte voorstelronde van aanwezige leden.
Met het oog op het nieuwe jaar: Wat gunnen we onszelf en de ander?
- Tijd voor jezelf; tijd om dingen te doen die je leuk vindt en waar je energie van krijgt
- Saamhorigheid binnen de samenleving
- Meer zachtheid naar elkaar toe
- Permissie om niet overal iets van te hoeven vinden.
- Het vinden van een goed ritme en een fijne structuur in een nieuwe baan, een druk gezin, enz.
2. TSO
Vraag: CS heeft volgend jaar geen kinderen meer op school en neemt dus geen zitting meer in de
SR. MJD vraagt of zij dan eventueel op bepaalde momenten aan mag sluiten namens de TSO. De
MR/SR vindt het prima als MJD aansluit op het moment dat de TSO geagendeerd is.
Het overblijven loopt momenteel prima. Er zijn wel erg weinig ouders vanuit school. Veel
overblijfkrachten komen van scholen die over zijn gegaan op het continurooster. Vanuit die
ouders komt ook de vraag hoe het met de enquête is afgelopen.
De TSO probeert regelmatig nieuwe mensen te werven via het Rankbulletin, brieven of mailtjes.
Daar komen vaak weinig reacties op.
De taalbarrière is soms lastig. Er zijn een aantal mensen die moeilijk Nederlands spreken,
waardoor het contact met de leerlingen moeizaam verloopt. Het is wel eens voorgekomen dat de
TSO om die reden afscheid heeft genomen van overblijfkrachten.
3. Notulen MR/SR-vergadering nr. 1, d.d. 28-10-2019
- Op de website van Veldvest staat het inspectierapport. Goed om een keer door te lezen.
- Jaarafrekening TSO is goedgekeurd. Er is een aardig bedrag op de spaarrekening beschikbaar.
Een tijd terug zijn er vanuit de TSO een aantal goedkope dingen aangeschaft om uit te proberen.
Die materialen zullen nu, van betere kwaliteit, aangeschaft worden.

- In de vorige vergadering hebben we het gehad over de stoep voor het onderbouwplein. Dit zou
binnen twee weken gemaakt worden, maar de ongelijkheid in het trottoir is nog niet opgelost. GvV
neemt dit weer op met de gemeente.
4. Mededelingen/ ingekomen stukken
M.b.t. het speeltoestel:
Er is bij de gemeente een melding gedaan voor het plaatsen van het toestel. Tevens is er een
gesprek geweest met iemand van Veldvest en de gemeente. Er waren nog wat onduidelijkheden
en opmerkingen vanuit de gemeente. De gemeente heeft inmiddels alle gevraagde stukken
ontvangen. Veldvest trekt bij de gemeente aan de bel als we voor de kerstvakantie nog geen
reactie hebben gehad. Er is enkel een meldingsplicht voor het plaatsen van het toestel, er hoeft
geen vergunning te worden verleend.
Pilot Chromebooks:
In januari gaan we starten met een pilot in twee klassen, groep 4 en groep 7/8.
Impulsrepresentatie en leefbaarheid:
Teams zijn door het bestuur van Veldvest uitgenodigd om na te denken over onderhoud,
vervanging en wensen met betrekking tot het gebouw.
We zijn aan onderzoeken of het mogelijk is om een dagopvang te realiseren binnen de school.
Daarnaast zouden we graag de schoolpleinen wat aantrekkelijker willen maken en de keuken kan
een renovatiebeurt gebruiken. Verder zijn airco en zonnepanelen ter tafel gekomen.
Veiligheid rondom de school:
Veiligheidscommissie gaat zich weer buigen over de veiligheid rondom de school. MV is
vanmiddag aangesloten bij de leerlingenraad. Van daaruit kwamen ook geluiden over het fietsen
rondom school, maar ook over het oversteken aan het Struweel. In het verleden was er een
klaarover om de kinderen daar de straat over te helpen steken. MV gaat dit punt bespreken
binnen de veiligheidscommissie. Zij zullen ook gaan nadenken over een actie die de veiligheid
van de fietsers en voetgangers rond de school zal vergroten.
Nieuw schoonmaakbedrijf:
Helaas heeft de Rank na 27 jaar afscheid moeten nemen van ons vaste schoonmaakbedrijf.
Veldvest heeft de schoonmaak Europees aanbesteed. Er is nu een ander bedrijf dat de
schoonmaak overneemt.
Mail bestuur:
GvV heeft een mail ontvangen vanuit Veldvest om aan te geven welke leden tot de MR behoren.
Die leden krijgen een persoonlijk MR-mailadres. Dit heeft te maken met het gebruik van Dropbox
en AVG.
5. Enquête m.b.t. continurooster
Hoge respons op de enquête. Daarvan was 80% tevreden met de schooltijden en gaf aan het
graag zo te willen houden. 8% van de ondervraagden was tevreden, maar had nog een
opmerking. 2% Is neutraal en 9% is ontevreden met de schooltijden.
De conclusie is dat het overgrote deel van de ouders tevreden is met de huidige schooltijden. Er
zal dus niets veranderd worden aan de schooltijden en er wordt geen continurooster ingevoerd.
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Via de mail zullen ouders op de hoogte worden gebracht van de resultaten van de enquête. De
mail zal aankomende donderdag worden verstuurd. Die dag kan MJD ook de overblijfkrachten op
de hoogte brengen.
6. Reglement MR
Veldvest heeft het reglement van de GMR en MR vastgesteld, aldus JdL. Dit reglement geldt voor
alle Veldvest-scholen. Er is onduidelijkheid over binnen de MR, omdat gedacht werd dat de MR
zijn eigen draai aan een reglement mocht geven. JdL vraagt bij de GMR na in hoeverre de MR de
vrijheid heeft om nuances aan te brengen binnen het door Veldvest vastgestelde reglement.
We hebben een inhoudelijke discussie gevoerd over de artikelen uit het reglement.
Er zijn door de GMR nieuwe reglementen gemaakt, maar die zijn nog niet vastgesteld. Die zullen
naar alle waarschijnlijkheid in het najaar worden vastgesteld.
7. WVTTK
- Omdat MvD vandaag afwezig was, zal FvL een kort stukje voor het Rankbulletin schrijven.
- JdL dankt voor de mogelijkheid om aan te sluiten bij een vergadering. Interessant om mee te
luisteren en deel te nemen aan de vergadering.
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