
 
 
 
 
 
 

 

         

 

SR-vergadering Notulen  
Datum: 11-05-2020 

Tijd:  20.00 – 21.45 u     

 

1. 20.00 u:  Opening 

Notulen: Aanwezig: Veronique, Sarah (deel), Nikki, Hera, Annelies (via teams), Harry, 

Karin, Roy 

Toehoorder: -  

Afwezig met afmelding: Maaike, Vera  

Afwezig: - 

Notulist: Roy 

 

2. 20:15  Notulen vorige vergadering  

Status: Vaststellen 

Bron: Voorzitter 

Inhoud: Vaststellen notulen 17 februari 2020  

Notulen: Opmerkingen: 

De notulen zijn goedgekeurd en worden op de website geplaatst.  

 

3. 20:17  Ingekomen post 

Status Informatief 

Bron: Mailbox; postvakje; brieven 

Inhoud: • GMR notificatie dat vergaderingen en de verkiezingen van 14 mei 

niet door gaan i.v.m. de Corona maatregelen.  

• Informatie locatie Huysackers besproken onder begroting/formatie 

(punt 4) 

• Correspondentie t.a.v. Corona en gerelateerde maatregelen. 

Besproken bij schoolse zaken (punt 6).  

 

4    20:20  Begroting/Formatie  

Status: Informatief 

Bron: MR 

Inhoud: Stand van zaken toelichten. Huysackers. Leerlingenaantal. 

Notulen: Begroting 

• De begroting is opgesteld en voorgelegd aan het bestuur. Feedback 

is ontvangen en reeds verwerkt. De aangepaste begroting wordt op 

18 mei naar het bestuur gestuurd ter vaststelling. De begroting en 



 
 
 
 
 
 

 

formatie wordt naar verwachting vastgesteld nadat alle begrotingen 

(Veldvest breed) gereed zijn.  

• De realisatie t.o.v. de begroting van afgelopen jaar loopt in de pas. 

De prognose is stabiel (o.b.v. de activa lijst). Er zijn geen 

substantiële wijzigingen voorzien voor komend schooljaar.  

• Voor locatie Huysackers worden momenteel prognoses/scenario’s 

opgesteld om de begrotingsposten vorm te geven. Of de posten 

voor Huysackers worden ondergebracht in de totale begroting voor 

de Brembocht of opgevoerd in een aparte begroting wordt nog 

bepaald. Alle scenario’s gaan uit van uitsluitend onder- en 

middenbouw (geen groep 7/8 leerlingen) bij aanvang. 

Ondersteunende functies als administratie en conciërge worden 

naar rato gesplitst/gedeeld. Dit biedt ruimte in de begroting van De 

Brembocht locatie ‘t Look.  

 

Formatie 

• Op de Brembocht zal een wijziging in de formatie optreden. Harry 

(leerkracht groep 7) gaat eind dit schooljaar met pensioen. Nanne 

Dijkmans (leerkracht groep 1/2) krijgt een vast aanstelling en gaat  

fulltime werken. Er is een vacature  van 0,5ft binnen de Brembocht. 

Er wordt een interne procedure gestart om hier invulling aan te 

geven. Binnen Veldvest hebben slechts een beperkt aantal 

medewerkers zich mobiel verklaard. Als er geen interne kandidaat 

beschikbaar blijkt, wordt een externe procedure opgestart door 

Veldvest.  

• De leerlingprognose voor De Brembocht ’t Look is stabiel. Het 

aantal groepen blijft gehandhaafd (2 groepen 1/2 en een groep 

voor 3 t/m 8). De gesprekken over de invulling van de groepen 

wordt besproken binnen de personeelsgeleding.   

• De opbouw van de Huysackers formatie is in volle gang. Er kan, 

indien nodig, op de Brembocht gestart worden, aangezien er 

lokalen over zijn. Er is een locatieleider  aangesteld en 2 ervaren 

leerkrachten vanuit het interne medewerkersbestand van Veldvest 

zijn gematcht na een sollicitatieprocedure. De invulling is 

afhankelijk van het aantal leerlingen. Hierbij is expliciet aangegeven 

dat leerlingen alleen worden overgeplaatst op eventueel verzoek 

vanuit de ouders zelf.  

 

In overleg is besloten om een additionele MR/SR vergadering op te nemen 

in de agenda om de begroting en formatie te bespreken. Streven is de 

vergadering te houden voor 8 juni.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

5  20:40 MR/SR bezetting 

Status: Informeren 

Bron: MR 

Inhoud: Continuïteit MR/SR bezetting en aanwezigheid 

Notulen: • Harry zal aan het einde van het schooljaar aftreden als MR lid 

namens de personeelsgeleding en opgevolgd worden door Janneke 

Verbaant (leerkracht groep 7).  

• De huidige MR leden vanuit de oudergeleding gaan in overleg om 

de continuïteit van de bezetting te borgen voor het komende 

schooljaar. 80% aanwezigheid van MR/SR leden bij vergaderingen 

blijft het streven.  

• Voor Huysackers wordt actief ingezet op het werven van een SR lid 

vanuit de ouders. Voorlopig zal de MR/SR vergadering beide 

locaties bespreken. Op termijn is het streven om een aparte MR/SR 

te formeren voor locatie Huysackers. Dit kan op het moment dat de 

school ook wordt verzelfstandigd. Dit is een proces wat op termijn 

gelopen kan worden met bestuur, school, ouders en MR.  

 

6   20:55  Schoolse ontwikkeling/schoolse zaken 

Status: Informeren/Overleg 

Bron: Directie Brembocht 

Inhoud: Analyse leeropbrengsten , informatie Corona maatregelen 

Notulen: De volgende punten zijn besproken: analyse leeropbrengsten, 

tevredenheidspeiling, corona maatregelen en overige aspecten.  

 

Analyse leeropbrengsten 

• De presentatie van de resultaten uit de analyse t.b.v. de 

leeropbrengsten wordt in het vervolg anders ingestoken. Er is 

besloten om 1 pagina met generieke conclusies en belangrijke 

constateringen te delen en aanvullend de trendtabellen toe te 

voegen met een toelichting en hoofdconclusies. De gedetailleerde 

tekst die in het huidige document is opgenomen wordt niet meer 

doorgestuurd naar de MR/SR leden. Deze informatie wordt benut in  

de vergadering om bepaalde constateringen te onderbouwen en om 

vragen vanuit de MR/SR leden te beantwoorden.  

• De resultaten zijn over de gehele lijn positief. De ondernomen 

interventies (op school) sorteren resultaat. De focus op spelling 

betaald zich uit in verbeterde resultaten. Begrijpend lezen gaat 

vooruit, waarbij opgemerkt wordt dat het rendement van het 

professionaliseringstraject pas over een langere periode zichtbaar 



 
 
 
 
 
 

 

zou moeten zijn in de resultaten. Er is een positieve trend bij 

technisch lezen en rekenen laat een stabiele, stijgende lijn zien.  

• Vanuit het streven, ‘’samen maken we het verschil’’ is de 

betrokkenheid van ouders (o.a. thuisondersteuning van het kind) 

besproken. Hieraan wordt aandacht besteed tijdens de 

oudergesprekken (o.a. toelichting groepsplan) en het stappenplan 

voor aanpak huiswerk als generieke ondersteuning.  

Tevredenheidspeiling 

• De tevredenheidspeiling is dit jaar gehouden onder ouders, 

leerlingen van groep 6 t/m 8 en ook het personeel. 

• De uitkomsten zijn bekend en worden op korte termijn 

gecommuniceerd. Uit de peiling blijkt een vergelijkbaar positief 

beeld met voorgaande peilingen.  

• De uitkomsten en te nemen verbeterstappen worden eerst in het 

team besproken en vervolgens in de komende MR/SR vergadering 

 

Corona maatregelen  

• Het team van de Brembocht heeft actie ondernomen in reactie op 

de corona maatregelen. Er is gekozen voor een gefaseerde 

communicatie m.b.t. het opstarten van de lessen in mei en 

geldende procedures op school. Insteek is om belangrijke 

informatie te herhalen en onduidelijkheden zo adequaat mogelijk 

weg te nemen.  

• De ervaringen van de eerste week (wat ging goed en wat kunnen we 

verbeteren) worden gedeeld met de ouders/verzorgers om 

betrokkenheid te stimuleren.  

 

Overige zaken  

• Informatie t.a.v. het pensioen van Gerard en ziekte van Ellen is 

gecommuniceerd.  

 

 

7      21:35  Jaarverslag MR 

Status: informatief 

Bron: MR 

Inhoud: Schrijven jaarverslag 

Notulen: Veronique en Maaike stemmen af wie het verslag dit jaar gaat schrijven. Er 

is gekozen om ook de laatste MR/SR vergadering mee te nemen. Het 

jaarverslag wordt geagendeerd op de volgende MR/SR vergadering. Streven 

is om het verslag de eerste schoolweek rond te sturen.  

  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

8     21:36   Communicatie 

Status: Informatief 

Bron: Nikki/Annelies 

Inhoud: Stavaza Communicatie: nieuwe website/ Parro/ nieuwe opzet nieuwsbrief 

mailadressen MR leden 

Notulen: De website is bijna klaar om gelanceerd te worden. Dit zal waarschijnlijk 

voor de volgende vergadering op 8 juni gebeuren. De domeinnamen van 

Huysackers zijn vastgelegd. Brembocht locatie ’t Look en locatie 

Huysackers worden als 2-luik op de website van De Brembocht 

gepresenteerd. Maaike is geraadpleegd bij de vormgeving van de websites. 

 

Er is een nieuwe presentatiemapje laten maken. Gemaakt ter promotie van 

Huysackers.  

 

Annelies stuurt aanvullende informatie over het gebruik van de Veldvest 

sharepoint & MR veldvest e-mailadressen naar de SR/MR leden.  

 

9    21:50   Schoolgids 

Status: Informatief 

Bron: MR 

Inhoud: Aanvullingen/aanpassingen? 

Notulen: De schoolgids is in grote lijnen voltooid. Er zijn geen grote veranderingen 

meer mogelijk, wel aanvullingen of kleine wijzigingen. Verzoek aan MR/SR 

leden om voor 1 juni te reageren op de inhoud van de schoolgids. Het 

inhoudelijke hoofdstuk (7) met het jaarplan volgt, gebaseerd op het 

schoolplan. De volgende MR/SR vergadering wordt hoofdstuk 7 besproken.  

 

 

10.   21.55 u:  Rondvraag 

Status: Informeren 

Bron: Allen 

Inhoud: Ruimte voor vragen/ opmerkingen/ informatie vanuit alle leden.  

Notulen: MR gelden naar volgende vergadering , overleg over welke vorm.  

Geen aanvullende punten voor de rondvraag.  

 

 

11.   Actielijst 

Actie

num

mer: 

Actie: Verantwoordeli

jke(n): 

Afgerond voor: Voldaan 

j/n 



 
 
 
 
 
 

 

1.  Inplannen additionele MR/SR 

vergadering om begroting en 

formatie te bespreken 

Veronique 8 juni  

2. Bespreking MR continuïteit MR leden 

oudergeleding 

Volgende 

vergadering 

 

3. Versturen van uitkomsten 

tevredenheidspeiling en 

beoogde verbeterstappen 

Team Volgende 

vergadering 

 

4. Afstemmen schrijven 

jaarverslag 

Veronique en 

Maaike 

Volgende 

vergadering 

 

5.  Schoolgids: doornemen 

schoolgids, welke zaken 

wijzigen/aanvullen. 

MR/SR leden 

oudergeleding 

1 juni  

 

Roulatieschema notulen: 

 

Sarah        8 juni 

 

Agenda volgende vergadering  

 

MR/SR bezetting 

Jaarverslag & jaarplan Brembocht 

Jaarverslag MR 

Analyse tevredenheidspeiling 

Communicatie: MR veldvest 

MR gelden 

 


