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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1.

Opening met gebed
Volgende vergadering opent Suzanne de vergadering.
Korte check-up bij iedereen. Hoe gaat het met je?

2.

Notulen mr/sr-vergadering nr. 7, d.d. 2020-10-06
AV heeft nog geen jaarverslag gemaakt.
AV heeft de kascontrole van de TSO gedaan. Er is een grote uitgave geweest voor het
speeltoestel, maar er zijn minder inkomsten geweest vanwege de corona-periode. Het bedrag
op de rekening van de TSO is daardoor geslonken.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
GVV: Vorig jaar is het schoolkamp omgezet in een dagkamp in en rondom de school. Dat is
door zowel ouders als kinderen positief ontvangen. Dit jaar is aan ouders en kinderen
gevraagd hoe zij staan ten opzichte van een dagkamp. Ook zij waren daar enthousiast over,
vandaar dat voor dit jaar is besloten om ook een dagkamp te organiseren, zonder
overnachting. Graag zou GVV een definitief besluit willen nemen met betrekking tot het
schoolkamp. Hij nodigt iedereen in de MR uit om mee te denken over het definitief kiezen
voor het dagkamp i.p.v. het schoolkamp. We zullen dit een volgende vergadering bespreken.
IS zal dit stukje ook in de volgende AC-vergadering bespreken.
EB: Notulen van de veiligheidscommissie zijn via de mail verspreid. De actie rondom de
school was een succes op een enkele uitzondering daargelaten. De actie zal in de toekomst
ook herhaald worden.

4.

TSO
MJD is aangesloten namens de TSO. In het verleden moest er regelmatig gebeld worden
naar ouders waarvan het kind op de lijst stond, maar niet aanwezig was bij de TSO. Nu is de
afspraak dat ouders dit per mail door moeten geven, anders wordt het overblijfmoment in
rekening gebracht.
Er zijn momenteel voldoende overblijfkrachten om de TSO goed te bemannen. Er zijn een
aantal ouders bijgekomen. Het grootste gedeelte van de TSO-krachten zijn mensen van

buiten de school.
Korein geeft regelmatig aan dat spullen niet goed opgeruimd worden. TSO let hier wel goed
op.
MJD vraagt hoe het zit met het ongevallenregistratieformulier. De TSO-medewerker die erbij
betrokken was, vult een formulier in. Dit kan in overleg met de docent.
5.

Eindrapport RIE
Iedereen heeft het rapport van RIE ontvangen via de mail.
Welzijn onder het personeel is goed. Werkdruk blijft altijd een aandachtspunt. Bij huisvesting
is het aantal losliggende kabels een struikelblok. Er komt iemand van Veldvest kijken hoe we
dit op kunnen lossen.
Verder geeft het eindrapport geen aanleiding tot verdere acties.

6.

Flyer de Rank
Er zijn geen reacties binnengekomen die terug te herleiden zijn naar de flyers.
Ouders die buiten de wijk komen hebben ook flyers thuisgekregen om in de buurt uit te
delen. AV vraagt of we kunnen nagaan of de website meer bezocht wordt.
Er komt een algemene advertentie in het Veldhovens Weekblad in februari, om ouders te
informeren over het aanmelden op een basisschool. We willen rond die tijd nog een flyer
verspreiden in de wijk.
Teksten van de flyer zijn met elkaar besproken. Er zijn vier stukjes; twee van leerkrachten en
twee van ouders. De teksten worden met elkaar gecombineerd op flyers. Gijs maakt er een
geschikte flyer van. Hij stuurt de opzet door naar de MR.

7.

Excellente leerlingen
Wordt de volgende vergadering opnieuw geagendeerd.

8.

COVID-19
Mogelijk wordt volgende week tijdens de persconferentie gemeld dat de kerstvakantie
verlengd zal worden. GVV geeft aan dat de kerstvakantie ook vakantie is en dat niet van de
teamleden wordt verwacht dat zij in de vakantie (online) lessen gaan voorbereiden. Mocht dit
besluit er komen dan zal het team op maandag na de vakantie bij elkaar komen om
pakketten met thuiswerk voor de leerlingen klaar te maken.
Vorige keer was de late communicatie vanuit school een aandachtspunt vanuit ouders. AV
geeft aan dat hij het contact via Teams met de leerling wel erg belangrijk vindt.
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