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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1.

Opening
SR opent de vergadering via MS Teams. Korte check-in bij alle aanwezigen.

2.

Notulen mr/sr-vergadering nr. 2 15-12-2021
Notulen zijn vastgesteld. AV heeft een jaarverslag gemaakt van het vorig schooljaar en dat via
de mail verspreid. Volgende vergadering zal dat worden vastgesteld.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Vakantierooster: kort besproken.

4.

Veiligheidscommissie
De commissie houdt zich bezig met dezelfde thema’s als vorig jaar.
De ouder die betrokken is bij de VC heeft aangegeven te willen stoppen. Er is een oproep
geplaatst in het RankBulletin, maar daar is nog geen reactie op gekomen.
De VC heeft onder andere de veiligheidsinspectie in school gehouden. De veiligheid in school
is op orde.
Daarnaast heeft de VC de ‘dode hoek-actie’ opgepakt. Dat gaan ze tegelijkertijd met de
fietscontrole organiseren.
Er zijn inmiddels hekjes geplaatst in het voetgangersgebied aan de Wal. Ook daar is een
oproep voor in het RankBulletin geplaatst om vrijwilligers te vragen om de hekjes te openen
en sluiten. Ook daarop is geen reactie gekomen.

5.

TSO
MJD sluit aan vanuit de TSO. Er zijn niet veel bijzonderheden te melden. Misschien is het wel
goed om nog een keer een oproep te doen onder de ouders van school voor extra hulp. Er
zijn maar weinig ouders met kinderen op onze school die helpen bij de TSO, de meeste TSOkrachten komen van buiten de school. GVV zet volgende maand een oproep in het
RankBulletin. Er zijn wel voldoende krachten om de TSO te bemannen.
Vanaf maandag 7 maart zal de TSO weer in de oude vorm plaatsvinden, omdat de richtlijnen
wat betreft corona komen te vervallen.

Vanuit de TSO is er een vraag naar goaltjes. Dat is bekend op school, maar de gemeente
Veldhoven houdt dat tegen. Kleine goaltjes moeten voorzien worden van een valondergrond,
omdat kinderen erop zouden kunnen klimmen en eraf vallen. Het bedrijf dat de goals zou
kunnen plaatsen geeft juist aan dat zij deze niet op een valondergrond willen plaatsen, omdat
ze dan de goals niet goed kunnen bevestigen.
Veldvest gaat nu een jurist inhuren om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
6.

Uitzetten verkiezingen
Voorstel:
Vandaag brief voor kandidaatstelling MR opstellen. In de week van 7 maart brief mee via mail
en op papier.
Uiterlijk 28 maart sluitingsdatum. Mocht er op 17 maart nog niemand zich hebben aangemeld
dan sturen we een herinneringsmail.
29 maart kandidaten moeten bekend zijn. Kandidaten uitnodigen om persoonlijk stukje te
schrijven. Inleveren uiterlijk 14 april.
In de week van 9 mei stemformulieren mee. Uiterlijk 24 mei inleveren.
25 mei tijdens MR-vergadering uitslag verkiezingen.
SN zorgt ervoor dat de brief voor de kandidaatstelling via de mail naar de MR gaat. Na
goedkeuring zorgt SN ervoor dat de brief wordt gekopieerd en meegegeven met de oudste
kinderen.

7.

PR
Ook op de oproep voor iemand met affiniteit voor social media is geen reactie gekomen. Het
RankBulletin lijkt minder goed gelezen te worden. SR vraagt of het mogelijk is om gebruik te
maken van Parro. Dit wordt momenteel ook binnen het team besproken, maar daar is nog
geen beslissing over genomen. Mogelijk kunnen we ervaringen met andere basisscholen
uitwisselen.
Het beste werkt het persoonlijk benaderen van ouders. Een optie zou kunnen zijn om een
tweede informatieavond te plannen in het schooljaar.
Flyer: GVV wil begin April een kijkochtend plannen. In de twee weken daaraan voorafgaand
(21-25 maart) zouden de flyers dan verspreid kunnen worden. IS vraagt in de AC of
klassenouders mogelijk mensen kunnen regelen om de flyers te verspreiden.

8.

WVTTK
GVV: dit jaar wordt de oudertevredenheidspeiling weer uitgezet. Dit zal na de
voorjaarsvakantie plaatsvinden.
Bij de vergadering van dinsdag 29 maart zal GVV niet aanwezig zijn.
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