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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1. Opening
We openen de vergadering met diverse kaartjes en bespreken hoe we momenteel in deze
coronasituatie staan.
2. Notulen mr/sr-vergadering nr.4, d.d. 06-04-2020
Speeltoestel: Deze wordt in de week van 25 mei geplaatst.
StOf: Dit keer niet uitgenodigd vanwege de situatie.
3. Reflectie op rol MR tijdens Coronasituatie
FvL en AV hebben een mail naar GvV gestuurd over de, naar hun mening, gebrekkige communicatie
vanuit school richting de MR en de ouders.
FvL: Vanuit de persconferentie zijn verwachtingen geschept richting de MR die niet door de
school waargemaakt zijn. De oudergeleding MR vindt de communicatie vanuit school erg laat en
vrij minimaal.
De MR heeft in de meivakantie nog een overleg gehad over de situatie. Daarbij hebben AS en SN
ook aangegeven dat er pas na de vakantie verdere afspraken gemaakt zouden worden.
FvL geeft aan dat ze graag een meer actieve rol zou hebben als MR. Ook het tijdsbestek waarin
een mening gevormd moest worden, was erg kort.
GvV geeft ook aan dat vanuit het bestuur van Veldvest expliciet is aangegeven dat de directeuren
in de vakantie hun personeel niet moesten belasten met schoolgerelateerde zaken.
Het is goed om kritisch te blijven kijken naar de communicatie tussen de partijen. De MR mag
ongevraagd advies geven. Daarnaast kan de school ook gerichter vragen om de mening van de
MR.
4. Verkiezingen
Er is één kandidaat voor de vacature in de MR. FvL nodigt haar uit voor de volgende vergadering
op 6 juli. FvL vraagt haar om een kort stukje te schrijven voor RankBulletin om zichzelf voor te
stellen.

5. Formatieplan
Het leerlingenaantal is aanzienlijk lager dan vorig jaar. Dat scheelt een hele klas ten opzichte van
dit jaar.
Dat betekent ook dat we in formatie moeten krimpen. Een collega gaat intern mobiel, een collega
gaat minder werken en een collega gaat met pensioen. Gekeken naar de pensioenleeftijd zouden
er over drie jaar twee collega’s met pensioen gaan.
We hebben nu gekozen voor kleinere groepen in de onderbouw. In het verleden hebben we dat
niet gedaan en daardoor zijn er een aantal leerlingen gewisseld van school. De groepen in de
bovenbouw zijn nu wel groter, maar daarop komt de ondersteuning van de onderwijsassistenten.
6. Flyer
De terugloop in leerlingenaantal baart ons zorgen. Het promoten van de school is van groot
belang om het leerlingenaantal omhoog te krijgen.
GvV heeft het Veldhovens Weekblad benadert om te vragen hoeveel het kost om de flyer toe te
voegen aan het weekblad. Kosten daarvoor bedragen €600.
Daarnaast heeft GvV de drukker van school gevraagd om mee te denken in het ontwerp van de
flyer.
Van het St. Lucas hebben we nog geen reactie ontvangen. MvD kent nog wel iemand anders die
sterk is in het ontwerpen van dit soort dingen.
De inhoud is duidelijk, maar bij de vormgeving hebben we hulp nodig.
De acht intelligenties zouden we graag terug willen zien op de flyer. Tevens is het gebruik van
foto’s gewenst, omdat het een bepaalde sfeerimpressie geeft.
We zouden de flyer ook bij Korein en andere KDV’s neer kunnen leggen.
Concrete afspraken:
- We gaan in gesprek met HD. GvV gaat dat contact leggen en voert het gesprek samen met MvD
en AS.
- Inbreng vanuit de MR is van harte welkom.
7. Begroting
We hebben de begroting kort doorgenomen.
8. Mededelingen en ingekomen stukken
Collega NA is tien weken te vroeg bevallen. Haar afwezigheid wordt nu opgevangen door de
onderwijsassistenten. Vanaf aankomende woensdag wordt zij vervangen door een nieuwe collega
MS.
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