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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1.

Opening

2.

Notulen MR/SR-vergadering 16-12-2019
• Tot dusver nog geen terugkoppeling van JdL m.b.t. onze vraag aan de GMR omtrent het
reglement.
• Voor de volgende vergadering op tijd andere mensen uitnodigen, bijvoorbeeld van StOf.
• M.b.t. het speeltoestel; de gemeente blijft erbij dat er een valondergrond moet komen
onder het speeltoestel. Veldvest heeft inmiddels toegezegd dat zij de ondergrond zullen
bekostigen, omdat ze de leerlingen niet langer willen laten wachten.
Alle andere toestellen zijn inmiddels ook gecontroleerd en alles valt binnen de landelijke
richtlijnen. De gemeente heeft haar eigen richtlijnen en wil daar perse aan vasthouden. Zij
gaan bepalen waar het toestel op het plein moet komen.
Het toestel wordt na aankomende woensdag besteld en zal dan met valondergrond
geplaatst worden.
• MR-leden hebben nog geen eigen emailadres. We gebruiken op dit moment Dropbox nog
steeds. SN neemt contact op met JB, de ICT-er van Veldvest, om dit na te vragen. Ook
navragen of de SR-leden een leesrecht kunnen krijgen voor de notulen.

3.

Voorbereiding opzetten verkiezing
In het aankomende RankBulletin moet een stukje komen met daarin de aankondiging dat er
een vacature komt voor een MR-lid. Half maart de brief voor kandidaatstelling uit. FvL maakt
een begeleidend schrijven bij dit formulier. Zij stuurt dit door naar de MR-leden ter aanvulling
en correctie.
Ouders hebben tot uiterlijk maandag 6 april de tijd om zichzelf kandidaat te stellen en een
motivatiebrief te schrijven.
Op maandag 4 mei krijgen de kinderen het stemformulier mee naar huis. Deze moeten
uiterlijk weer vrijdag 15 mei weer ingeleverd worden. Op maandag 18 mei worden de
stemmen geteld.

4.

Vakantierooster
Ter kennisgeving.

5.

TSO/AC
Geen leden van de AC en TSO aanwezig.

6.

StOf wordt uitgenodigd voor de vergadering van 6 april. FvL nodigt KR uit voor de
vergadering van 6 april.

7. Mededelingen / ingekomen stukken
- MvD geeft aan na de vakantie haar taak als SR-lid met portefeuille communicatie neer te willen
leggen.
- Waarschijnlijk gaat dit jaar de dode hoek-actie wel door. MV heeft geprobeerd om iemand van
Veldhoven Samen Verkeersveilig te benaderen, maar kreeg geen reactie terug. Nu heeft hij het via
ouders van school geregeld.
Het schoolgebouw is gecontroleerd en goedgekeurd door de veiligheidscommissie. Er is ook nog
contact met de gemeente geweest over de fietsveiligheid op het plein.
De commissie heeft ook het oversteekpunt aan het Struweel besproken. Ze willen dat graag met
de gemeente opnemen om mogelijk iets met lichtsignalen te realiseren.
Met betrekking tot het parkeren buiten de vakken naast de school gaat de commissie in overleg
met de leerlingenraad om een ludieke actie te bedenken.
- Er komt toch nog een thema-onderzoek van de onderwijsinspectie. Ze komen onderzoek doen
naar het didactisch handelen. Dit zal plaats vinden op donderdag 2 april. Deze inspecteur zal in
de klassen kijken, spreken met directie, leerkrachten en leerlingen. Er zit geen beoordeling aan
vast en er wordt ook geen verslag van gemaakt.
- De tevredenheidspeiling onder ouders loopt nog.
8.

Multi-culturele samenleving
Steeds meer diversiteit aan culturen binnen de school. Als leerlingen de school binnen
komen hoger dan groep 3 dan raadt de school aan om kinderen eerst naar de Wereldwijzer
te laten gaan om daar sneller de Nederlandse taal eigen te maken. Jongere kinderen krijgen
een extra taalaanbod in de kleuterklassen.
Op een aantal scholen van Veldvest wordt in de kleuterklassen al gestart met Engelse lessen.
10% van de lessen wordt in het Engels gegeven. Binnen deze wijk zijn er gezinnen die om die
reden bewust voor een andere school dan de onze hebben gekozen.
Los van het taalaspect hebben we ook de normen en waarden van de verschillende culturen
besproken. Is het voor de school van waarde om hierin te investeren om bijvoorbeeld de
toestroom van nieuwe leerlingen te vergroten?
Normen en waarden staan hoog aangeschreven binnen de school. Ook die van andere
culturen. Het zou mooi zijn om dit meer zichtbaar te maken naar buiten toe.
Volgende keer agenderen: nadenken over een flyer. Wat zou daarop moeten staan? Wat zijn
de sterke punten van de school? Hoe zet ik dat op een begrijpelijke manier weg voor
buitenstaanders? Hoe vang ik dat alles in één beeld?
Ondertussen denken we na over een ouder die kennis en kunde heeft over vormgeving en
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communicatie. MvD vraagt bij collega na hoe we contact kunnen leggen met het Sint Lucas
om een flyer vorm te geven.
AS en SN maken een opzet voor dit agendapunt.
9.

Sluiting
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