
 
 
 
 
 
 
         

 

SR-vergadering notulen 
Datum: 12-10-2020  

Tijd:  20.00-22.00 uur   

Vorm: Teams 

 

 

1. 20.00 u  Opening 

Notulen: Aanwezig: Karen van Lieshout, Karin Smolders, Annelies van Ruremonde, 

Nikki de Jong, Veronique Mogendorff, Roy Neijland, Susanne Sinnige, Inge 

Janssen, Janneke Verbaant 

Afwezig met afmelding: Remko Bakker, Hera van de Laar, Vera Jirkovska, 

Maaike Veenbrink. 

Afwezig: -  

Notulist: Janneke Verbaant 

 

Vooraf: data MR 

Er is een verschil in de manier waarop het roulatiesysteem met nieuwe 

vergaderdata is geïnterpreteerd: 1) roulerend ma, di, woe, do o.b.v. 

beschikbaarheid, 2) opeenvolgend ma, di woe, do etc. vergaderen 

ongeacht beschikbaarheid . Veronique geeft aan dat met de huidige 

opgegeven beschikbaarheid met voorstel 2) niet altijd aan het minimum 

aantal aanwezig MR-leden (2/3 per geleding) kan worden voldaan en dat 

ze de donderdagen echt niet kan en woensdagen misschien een deel.   Ze 

zou ook graag op vrijdag willen vergaderen aangezien voor de vrijdag 

evenveel mensen vooraf hadden aangeven dat ze niet konden als de 

donderdag (2). Deze mening wordt niet gedeeld. Voorstel 2 wordt met een 

meerderheid van stemmen aangenomen. Veronique zal dit via de 

datumprikker implementeren.  

 

Nikki geeft aanpassing in bronnen aan bij agendapunt Studiedag. 

 

2. 20.05 u: Notulen vorige vergadering  

Status: N.v.t. 

Bron: Karin 

Inhoud:  

Notulen: Veronique heeft notulen opmerkingen. In SharePoint aanvullen blijkt niet 

soepel te verlopen, ze zijn bij niemand zichtbaar. Veronique deelt ze met 

Karin, Karin past notulen aan en stelt vast. 

 

 



 
 
 
 
 
 

3. 20.10  u: Ingekomen post 

Status  

Bron Annelies 

Inhoud  

Notulen Annelies: mail GMR uitnodiging 15 oktober. Beschikbare vacature ouderlid. 

Doel: overkoepelend beleid bespreken. Er is momenteel geen behoefte vanuit 

onze (aanwezige) leden om aan te sluiten. Per onderdeel bekijken we wanneer 

het wel zinvol is om aan te sluiten. 

 

Veronique: heeft verzoek binnengekregen AC om de begroting goed te 

keuren. Oudergeleding van de MR moeten de vaststelling hoogte en 

bestemming ouderbijdrage goedkeuren volgens ons reglement. 

Veronique heeft navraag gedaan naar de gaten in de begroting. 

Roy vraagt zich af of er in de begroting rekening is gehouden met de Corona-

periode, wat is er gebeurd met de financiën die niet zijn ingezet. Daarnaast 

staat een dubbel bedrag vermeld. 

Actie Veronique 1: Inkomsten 4254,- lijkt niet correct te zijn, staat twee keer 

vernoemd. 

Nikki vult aan dat  de AC in een overgangsfase zitten waarbij er een nieuwe 

penningmeester is gestart. Er wordt orde op zaken gesteld. Eigenlijk hoort de 

begroting van de ouderlijke bijdrage goedgekeurd te worden tijdens een 

ledenvergadering waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. In het verleden 

werd deze  

niet/nauwelijks bezocht door ouders. De aanwezige ouders zijn de afgelopen 

3jaar niet uitgenodigd voor een ledenvergadering/hebben hier nog nooit een 

uitnodiging voor ontvangen  

Actie Veronique 2: check met AC hoe dit zit. 

Rol van MR is o.a. hoogte budget vaststellen, of we dat vinden passen bij de 

grootte van de school/ leerlingaantal.  

Informatieavond benutten om de AC en hun taken te benoemen, vergroot de 

ouderbetrokkenheid. 

Er wordt besloten in de MR/SR jaarkalender vaststelling hoogte ouderbijdrage 

op te nemen aan het einde van het schooljaar. De juiste hoogte van de 

ouderbijdrage kan dan worden opgenomen in de schoolgids.  

Ruis op de lijn AC voorkomen door gesprek te voeren met de persoon 

waarmee het gevoerd moet worden. 

Annelies stuurt de vergaderdata en agenda naar Colinda. AC sluit aan als daar 

aanleiding toe is. 

 

 

 

4. 20.15 u: studiedag 



 
 
 
 
 
 

Status: Informerend 

Bron: Personeelsleden  

Inhoud: Terugkoppeling van Thematieken studiedag 

KIVA 

Lesson Study start 1ste cyclus begrijpend lezen/luisteren 

De Brembocht/ Ll raad 

Notulen: KiVa opfrisochtend. Positieve ervaring, inspirerend voor nieuwe en oudere 

leerkrachten. Doel om opnieuw met elkaar in verbinding te komen en de 

essentie van KiVa te begrijpen. Concrete acties op de agenda gezet zoals 

aanschaf van de KiVa-onderbouwmethode Rik de Pauw voor groep 1-2 en de 

leerlingen van groep 7-8 een actievere rol te laten nemen in de sfeer van de 

groep. 

Er gebeurt al veel in de klassen, maar dit is nog niet altijd zichtbaar in de 

school. Uitdragen in school waar we voor staan. Strategische werkgroep 

Burgerschap neemt dit mee. 

Opnieuw gecertificeerde KiVa-school voor 2 jaar.  

 

 

Lesson Study is weer opgestart. Doel is om begrijpend luisteren en lezen 

bevorderen. Team leert in clusters van en met elkaar. Twee cyclussen per 

schooljaar. 

 

Leerlingenraad (voorheen Kinderraad, omgezet door de leerlingen zelf).  

Eerste bijeenkomst van schooljaar 2020-21 heeft plaatsgevonden, onder 

leiding van Annelies. Leerlingen zijn door hun eigen groep gekozen. Susanne 

vult aan dat op de Hoge School iedereen welkom is bij de vergadering van de 

leerlingenraad. Annelies geeft aan dat de lijnen naar de groepen kort zijn. 

Ook in de klassenvergaderingen krijgen leerlingen rollen: voorzitter, 

secretaris, penningmeester, waardoor meerdere kinderen met de 

verschillende rollen kunnen oefenen. 

 

 

Veronique vraagt naar de verbinding met de ouders. Wat doen we nu de 

geplande activiteit ‘Samen maken we het verschil’ niet kan plaatsvinden ivm 

Corona? Wat kunnen we in deze tijd al doen om ouders te betrekken? Hoe 

kunnen we pedagogische aanpak en mooie gebeurtenissen in deze periode 

toch zichtbaar maken voor ouders? Veronique stelt voor om ouders daarin 

mee te nemen. Annelies/ Roy en Veronique kijken daarnaar. Hoe kunnen we 

samen het verschil maken?  

Actie Annelies → nodigt Roy en Veronique vanuit haar rol in de strategische 

werkgroep burgerschap uit voor een overlegmoment. 

 

 



 
 
 
 
 
 

5. 20.30 schoolse zaken 

Status: Informerend 

Bron: Nikki 

Inhoud: Covid ontwikkelingen 

Meting afval rond de school -> niks gevonden door conciërge  

Aanschaf ICT-hardware 

Speelplein -> ontwerp loopt hopelijk start zomervakantie 2020 afhankelijk 

van gemeente 

Meer- en hoogbegaafdheid -> ontmoetingsmoment De Brembocht, 

beleidsplan van Veldvest met daarin huidige werkwijze in afrondende fase. 

Vanuit daar doorontwikkeling.  

Rapportage -> zie apart document 

Notulen: Aanschaf ICT Hardware: hoe bereiden wij ons voor bij afwezigheid kinderen 

door Corona. 

20 chromebooks en 15 tablets aangeschaft. 

Speelplein: gemeente geeft aan in de zomervakantie te starten. Momenteel in 

gesprek met 2 speeltoestelleveranciers. De groene speelplaats gaat geen 

grote stukken groen krijgen ivm negatieve ervaringen andere scholen., vVeel 

plekken worden vies en zien er in korte tijd niet meer uitnodigend uit. 

Leerlingenraad wordt niet meegenomen in deze fase aangezien zij al vaker 

meedachten en het helaas steeds niet tot uitvoer kon worden gebracht door 

de gemeente. Leerlingenraad wordt betrokken laatste fase waarin nog enkele 

beslissingen kunnen worden genomen. 

 

Meer en hoogbegaafdheid: beleidsplan is geschreven. Hierin staat de huidige 

werkwijze opgenomen. Daarnaast is er doorontwikkeling in de strategische 

werkgroep meer- en hoogbegaafdheid. Een aantal leden van deze werkgroep 

heeft vorig jaar het professionaliseringstraject gevolgd. De MR/SR kan dit het 

document als agendapunt agenderen. 

 

Werkgroep rapportage: beoordeling in punten i.p.v. bewoording. Vanuit de 

strategische werkgroep Rapportage is er vooraf een onderbouwing 

doorgestuurd naar de MR/SR. Er is gebruik gemaakt van 

https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/cijfers-of-woorden-op-

een-schoolrapport/ We gaan waarderen met achter de komma een getal. 

Susanne is sceptisch, ze ziet als didacticus dat er vaker wordt terug gepakt 

op bewoording. Ze geeft aan dat bij de Fontys opleiding Pedagogiek geen 

waardering wordt toegepast. Uiteindelijk is het gesprek leidend en het 

belangrijkste onderdeel. 

Inge vult aan bij onvoldoendes gelieve niet lager te gaan dan een 4-5. 

Nikki: De leerling die structureel onvoldoendes scoort, komen na bespreking 

wel eens op een eigen leerlijn. Zij worden op hun eigen niveau beoordeeld en 

ouders zijn daarvan op de hoogte. 

https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/cijfers-of-woorden-op-een-schoolrapport/
https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/cijfers-of-woorden-op-een-schoolrapport/


 
 
 
 
 
 

Beoordeling met achter de komma een getal heeft in de bovenbouw het 

voordeel dat leerlingen zelf een groei (of daling) kunnen waarnemen, dat 

werkt motiverend.  

De meeste MR-leden stemmen voor beoordeling in punten. 

 

Covid-19: directie informeert ouders pro-actief. We hebben Omroep Brabant 

en Facebook vrij negatief bereikt met ‘nieuws’ over een ouder op de 

informatieavond die later positief getest werd op Corona. Keuze gemaakt om 

de groepen 1-4 niet mee te nemen in de informatieve mail om onrust te 

voorkomen. Dit heeft averechts gewerkt en een aantal ouders hebben contact 

opgenomen met Nikki. Nikki heeft telefonisch de ouders gesproken en de 

brief is ’s ochtends alsnog verstuurd naar de groepen 1 t/m 4 met daarin de 

informatie dat er geen maatregelen nodig zijn.   

We informeren ouders zoveel mogelijk aan de voorkant. GGD adviseert ons. 

Deze periode wisselende oudergesprekken geweest rondom verschillende 

casuïstieken. Dagelijkse afstemming intern. MR/SR geeft aan de 

communicatie helder en duidelijk is. 

Ouders van de bieb mogen mondkapjes dragen, zij kiezen ervoor om het niet 

te doen. Externen zoveel mogelijk buiten school/ schooltijd. Triage bij de 

voordeur. Luchtventilatiesysteem gecheckt (stichtingbreed), positief 

bevonden, ruim binnen de marges. Excursies zijn voorlopig gecanceld. 

 

Onderwijs op afstand: constant het gesprek op school/ stichtingbreed. Door 

de aanschaf van de nieuwe hardware is het mogelijk om te delen met ouders. 

Onze methodes zijn er nog niet klaar voor om direct te starten op afstand, 

we hebben binnen onze methodes geen instructiefilmpjes oid. Per gezin 

stemmen we af wat mogelijk is. AVG-technisch is een camera/ 

geluidsfragmenten in de klas toelaten nog steeds onderwerp van gesprek. 

Ook wanneer de camera alleen op de leerkracht gericht staat vraagt dit veel 

van de vaardigheden van de leerkracht. Veronique geeft aan dat er in het 

bedrijfsleven veel ervaring is met lezingen, lessen op afstand met teams. 

Bij Huysackers loopt pilot met Gynzy. Gynzy maakt het werk digitaal 

waardoor in principe onderwijs op afstand gemakkelijker te implementeren 

zal zijn Beleidsmatige keuze om het uit te rollen voor de hele wijk. 

 

In quarantaine krijgen de leerlingen huiswerk, vaak een lespakket voorzien 

van strategie, inclusief contact en afspraken met de ouders en het kind. 

Binnen de stichting zijn er richtinggevend gesprekken. Daarnaast is het 

context afhankelijk wat de mogelijkheden/onmogelijkheden zijn. Blijft 

agendapunt en onderwerp van gesprek. Oproep om de feedback terug te 

blijven geven.  Veronique vraagt hoe de thuiswerkpakketten worden 

afgestemd op het kind. In haar ervaring zijn er alleen standaard lespakketten 



 
 
 
 
 
 

verstrekt per klas. Alleen wanneer zij daar zelf toe het initiatief heeft 

genomen, is er afstemming geweest.  

We bespreken hoe wij informatief omgaan over het virus zelf. In de 

bovenbouw bekijken wij Jeugdjournaal. Annelies adviseert om contact te 

leggen met de leerkracht bij deze vragen. 

 

Huysackers: alles verloopt volgens planning. Plattegrond is goedgekeurd 

door diverse partners. Laatste zaken m.b.t. inrichting worden afgestemd. 

Leerkrachten worden meegenomen in inrichting lokalen etc. Tijdelijke 

voorziening in units, betrekken na de kerstvakantie.    

 

Afval: De conciërge heeft geen (drugs)afval heeft gevonden bij de dagelijkse 

controle in de periode 31/8/2020 t/m 12/10. Veronique heeft met wijkagent 

en omwonenden gesproken. Tijdens de zomervakantie was er (drugs)afval 

overlast op het schoolplein. Kinderen mogen niet op schoolplein spelen 

(staat aangegeven middels bordje), t/m 12 jaar wordt gedoogd. Ouderen 

worden weggestuurd. Telt wél mee als speeltuin in de wijk. Verrassing dat 

schoolplein niet als speeltuin gezien mag worden voor jongeren vanaf 12 

jaar. Actie Nikki → bellen met wijkagent (afstemming). Omwonenden klagen 

over (drugs) overlast naast de eendjes en in het gangetje bij de sporthal. 

Klachten worden zover mogelijk meegenomen in het plan met de gemeente.  

 

Leerlingprognose: 2 leerlingen minder ivm verhuizingen. Telling zoals 

verwacht. 

 

     20.45 Trendanalyse Eind schooljaar 2019-2020 

Status: Informerend 

Bron: Nikki 

Inhoud: Trendanalyse 

Aan de hand van de trendtabellen wordt de didactische ontwikkeling in beeld 

gebracht.  

Op de studiedag zijn er interventies besproken met het team op het gebied 

van rekenen en spelling. Deze worden toegelicht in de vergadering.  

Notulen: Karin licht toe: 

Hiaten door thuisonderwijs zichtbaar gemaakt door toetsing en observaties 

eind schooljaar 2019-2020 en start van dit schooljaar. Interventies spelling 

en rekenen opgesteld. Groepsplannen scherp gesteld. Komende periode 

wordt hier nauwkeurig aan gewerkt. In de groep zijn korte termijn doelen 

bepaald. Ouders worden betrokken daar waar nodig. In het algemeen 

betrekken we ouders bij de doelen in de groep dmv foto’s in Parro. De MR/SR 

ervaart dit al positief. Op deze manier weten ouders waar leerlingen in de 

groep mee bezig zijn.  



 
 
 
 
 
 

 

Karin deelt de schematische weergave van de trendanalyse en deelt de 

interventies. 

Kleutertoetsen zijn vorig schooljaar niet groepsbreed afgenomen vanwege 

intensieve manier van afname, grote kleutergroepen en de beperkte tijd 

i.v.m. de lockdown. Er is op leerlingniveau een keuze gemaakt in het wel/niet 

afnemen. 

 

 

6.      21.00 u: communicatie 

Status:  

Bron:  

Inhoud:  

Notulen: Uitstellen ivm de tijd wordt door aanwezigen goedgekeurd. Nikki en Annelies 

hebben momenteel geen topics. 

 

7.   21.10 u:  werving MR/SR 

Status:  

Bron: Veronique 

Inhoud: Werving MR/ SR 

Notulen: Nieuwe lid Inge Janssen wordt verwelkomd. Remko Bakker wil graag nog een 

jaar aansluiten. 

Maaike, Veronique zijn MR-lid. Roy heeft zich verkiesbaar gesteld. 

Inge wil in gesprek met Veronique bekijken of ze een rol in de MR ambieert. 

Dit vindt plaats voor de herfstvakantie daar de termijn dan verstrijkt. Wat Roy 

betreft kan daar onderling een afspraak over worden gemaakt en hoeven er 

tussen hen geen verkiezingen worden opgezet. Mits er nog een kandidaat 

naar voren stapt. Pragmatisch handelen heeft de voorkeur. 

 

Maaike, Veronique en Remko treden eind van dit schooljaar af. 

 

Jaarkalender → Veronique deelt de jaarplanning, terugkerende onderwerpen. 

Flexibiliteit om onderwerpen in te brengen.  

Nikki vult aan: SOP eens in de vier jaar.  

Actie Nikki → controleert of het klopt dat daar nu niet aan gewerkt wordt.  

Actie Annelies → slaat de jaarplanning op bij Sharepoint. Iedereen bekijkt 

deze gezien de tijd (22.15 uur) 

 

Veronique geeft aan dat haar aanpassingen in SharePoint niet zijn 

doorgekomen. 

 

 



 
 
 
 
 
 

8.   21.30 u: Rondvraag 

Status:  

Bron:  

Inhoud:  

Notulen: Janneke heeft de basistraining (G)MR gevolgd en deelt de documenten door 

ze in SharePoint te plaatsen. 

 

Meerdere leden geven aan de vergadering tot uiterlijk 21.45 uur te willen 

voeren met als uiterlijke uitloop 22.00 uur. Deze uitloop (22.15 uur) wordt 

door velen niet prettig gevonden. 

 

9: Actielijst 

Actie

num

mer: 

Actie: Verantwoorde

lijke(n): 

Afgerond voor: Voldaan 

j/n 

1 Wanneer moet de SOP weer 

op de agenda komen? 

Nikki 10-11-2020 j 

2 Jaar planning e-mailen 

(Veronique) en op Sharepoint 

zetten (Annelies) 

Veronique, 

Annelies 

asap j 

3 Toelichting SR/MR 

lidmaatschap 

Inge, 

Veronique 

asap j 

4 Keuze verkiesbaar stellen MR Inge Asap j 

5 MR/SR activiteit ‘Samen 

maken we het verschil’: 

nodigt Roy en Veronique 

vanuit haar rol in de 

strategische werkgroep 

burgerschap uit voor een 

overlegmoment 

Annelies 10 december 

vergadering 

burgerschap, daarna 

samen komen  

 

 Check met AC: 

-onduidelijkheid begroting 

-ledenvergadering hoe of 

wat? 

-Vaststelling ouderbijdrage 

einde schooljaar met AC in 

MR/SR vergadering 

-Deelname AC info avonden 

Veronique Voor volgende 

vergadering 

j 



 
 
 
 
 
 

 

10: Agendapunten volgende vergadering 

10-11 Verkiezing MR ouder lid 

Jaarplanning 

 communicatie 

  

  

  

  

  

 

 

Notulisten 

Karin 31-08-2020 

Janneke 12-10-2020 

Vera 

Maaike 

Roy 

Susanne 

Remko 

Inge 

Annelies 


