NOTULEN MR/SR-VERGADERING 6-10-2020
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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1. Opening
We openen de vergadering met Psalm 23.
KR van de StOf heeft zich afgemeld. AS nodigt hem opnieuw uit voor de vergadering in februari.
SN nodigt MJD uit voor het agendapunt TSO volgende vergadering.
SR en EB kunnen nog niet in de dropbox. FvL blijkt nog eigenaar te zijn. SN neemt contact op om
te vragen of zij het over kan dragen en voegt de nieuwe leden toe aan de dropbox.
2. Notulen mr/sr-vergadering nr. 7, d.d. 06-07-2020
AV heeft nog geen jaarverslag gemaakt.
SN heeft het rooster van aftreden opnieuw gemaakt en in de dropbox gezet.
3.

Mededelingen en ingekomen stukken
- Het jubileum was een groot succes! Er zijn artikelen in verschillende kranten geplaatst. Het
nieuwsitem op het YouTube kanaal van omroep Veldhoven wordt 22 oktober geplaatst en
op het televisiekanaal.
De opnames van Art4U worden tijdens de kijkavond in een beveiligde online-omgeving
getoond.
De opnames zijn gemaakt vóór de aangescherpte richtlijnen. AS vraagt of het mogelijk is
dat er bij het filmpje van omroep Veldhoven wordt benoemd dat dit vóór de nieuwe
richtlijnen was. GvV vraagt dit na.
- De Rank is benaderd voor het maken een fotoreportage vanuit Veldvest. Deze foto’s zullen
gebruikt worden op de website van Veldvest. Na de herfstvakantie komt er een fotograaf
voor deze reportage.
- AV heeft een mailtje gehad van de penningmeester van de TSO met de vraag of hij met
een mede MR-lid een keer de kascontrole door wil spreken. SR wil dit samen met AV op
zich nemen. Dat geldt ook voor de kascontrole van de StOf.
- Andere ingekomen stukken zijn de notulen van veiligheidscommissie en de TSOvergadering. EB heeft een korte toelichting gegeven op deze notulen. GvV heeft een mail

ontvangen van de organisatie die Reflection Day organiseert. Helaas wordt dit initiatief niet
meer gefinancierd. Omdat we het toch belangrijk vinden dat hier aandacht aan wordt
besteed stelt SN voor dat de kinderen uit groep 1, die nog geen hesje hebben ontvangen,
een hesje krijgen. Alle andere kinderen hebben vorig jaar een hesje gekregen en kunnen
dat gebruiken. Op die manier kunnen we wel aandacht besteden aan zichtbaarheid in het
verkeer.
4.

PR/communicatie: flyer de Rank
Er zijn 3 personen van de AC die willen helpen met de verspreiding van de flyer. Een deel van
de flyers kan meegenomen worden door SN. AS neemt ook een deel voor haar rekening. De
flyers moeten rondgebracht worden tussen 12 en 26 oktober.
We hebben de teksten van de MR-leden met elkaar besproken. We zouden graag een
opvolger van de flyer in januari en april willen verspreiden.
Tijdens de volgende vergadering op 7 december zullen we kiezen welke teksten op de
volgende flyer komen. De verschillende teksten zullen uiterlijk in de week ervoor met elkaar
worden gedeeld via de mail. Daar kan dan via de mail ook op gereageerd worden.

5.

COVID-19
De eerste besmetting binnen het team maakt wat los bij zowel de ouders als het personeel.
GvV heeft in de mailing de rust bewaard en dat zorgt er ook voor dat het binnen het team
rustig blijft. Ouders mogen nog steeds de school binnen. De oudergesprekken die gepland
staan, gaan gewoon door.
We hebben een inhoudelijk gesprek gevoerd over het naleven van de leefregels en het in
acht nemen van de 1,5 meter. De herhaalde mailing van GvV heeft ervoor gezorgd dat ouders
weer extra alert zijn tijdens de breng- en haalmomenten.
Er worden binnen de MR/SR vragen gesteld over het gevoel van veiligheid en hoe om te gaan
met een gevoel van onveiligheid.
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