
 
 
 
 
 
 

 

         

 

SR-vergadering notulen 
Datum:  20-01-2019 

Tijd:   20.00 – 21.45 u     

 

1. 20.10 u:  Opening 

Notulen: Aanwezig: Hera- Nikki- Annelies- Veronique - Maaike – Harry – Karin -

Vera – Roy  

Toehoorder: - 

Afwezig met afmelding: Sara 

Afwezig: - 

Notulist: Maaike 

We voegen toe aan de agenda: Begroting/Formatie 

 

2. 20.10 u: Notulen vorige vergadering  

Status: Vaststellen 

Bron: Voorzitter 

Inhoud: Vaststellen notulen 9 december 2019 

Notulen: Opmerkingen:  

De opmerkingen van Veronique worden verwerkt door Vera. Laatste check 

van de notulen wordt gedaan door Harry en deze versie wordt 

rondgestuurd en op de website geplaatst.  

 

De procedure van de verwerking van de notulen wordt besproken en 

aangescherpt: 

 

- We hebben afgesproken dat we de notulen binnen 10 dagen 

rondsturen, zodat iedereen er op kan reageren en we de notulen 

binnen twee weken op de website kunnen zetten.  

- We hebben afgesproken dat de concept-agenda wordt gemaakt 

door de notulist van de vergadering. Deze wordt door de secretaris 

(Annelies) afgestemd met de directie. 10 dagen voorafgaand aan de 

volgende vergadering wordt de agenda rondgestuurd naar de MR-

leden voor aanvullende agendapunten. Één week voor de 

vergadering wordt de agenda in de nieuwsbrief gedeeld.  

De notulen van 9 december 2019 worden tijdens de volgende vergadering 

vastgesteld.  

 



 
 
 
 
 
 

 

Na het bespreken van de notulen is er een groepsfoto gemaakt voor op de nieuwe website. 

Hier zal vermeld worden dat Sara ontbreekt op de foto.  

 

3. 20.15 u: Ingekomen post 

Status: Toelichten 

Bron: Mailbox; postvakje 

Inhoud: Er is een brief verzonden aan de ouders over een  wijziging in de 

aansturing van De Brembocht. Hera/Nikki lichten de brief toe. Hera blijft 

komend jaar werkzaam in de aansturing van de school. De directie 

(Hera/Nikki) heeft een voorstel gemaakt voor de rolverdeling met ingang 

van het nieuwe schooljaar 2020-2021. Dit is besproken met het bestuur 

en de leerkrachten. Nikki is met ingang van het nieuwe schooljaar 

eindverantwoordelijk en het gezicht naar buiten. Zowel het bestuur als de 

leerkrachten zijn blij met deze invulling. Ook gezien de ontwikkelingen in 

Huysackers. De Brembocht start daar een nieuwe school onder het 

brinnummer van De Brembocht. Meer informatie hierover, ook naar de 

ouders, volgt media februari/maart.  

 

Huysackers komt terug op onze agenda onder Begroting/Formatie.  

 

4. 20.45 u: Begroting/Formatie  

Status: Informatief 

Bron: MR 

Inhoud: Stand van zaken toelichten 

Notulen: Afgelopen week heeft de directie een planning en control gesprek gehad, 

waarin de lopende begroting besproken is. Geen grote afwijkingen, het was 

een positief gesprek.  

 

Gesprekken voor begroting 2020-2021 starten half februari. Voor de 

nieuwe begroting is van belang: 

- Leerlingenprognose 2020-2021. We maken een berekening op 

basis van de prognose (leerlingen die voor 1 april zijn aangemeld 

en starten voor 1-10-2020 kunnen we meenemen in de begroting) 

- Actuele activalijst: wat we in huis hebben aan materialen, methode, 

hardware, etc. hebben we nu goed in beeld. De toekomstige kosten 

om dit up-to-date te houden kunnen we nu ook goed opnemen in 

de begroting, waardoor we niet meer voor verrassingen komen te 

staan. Hierdoor kunnen we een meerjarenbegroting opstellen.  

 

De volgende vergadering ligt de eerste prognose er (begin februari moet de 

directie die aanleveren bij het bestuur). 

 



 
 
 
 
 
 

 

Werving nieuwe leerlingen: a.s. woensdag staat er een algemene 

advertentie in het Veldhovens Weekblad voor alle basisscholen in 

Veldhoven. Daarin wordt verwezen naar de website van Veldvest. Het is de 

bedoeling dat we op de website communiceren wanneer we een open dag 

houden/ouders de school kunnen bezoeken. Wij kiezen deze ronde voor 

het plannen van persoonlijke gesprekken met ouders. Nikki en Hera zorgen 

voor deze informatie. Zodra dit er op staat delen de ouders uit de MR/SR 

dit ook op Facelook (Facebookgroep van ’t Look).  

 

5. 20.20 u: Kinderraad 

Status: Informeren 

Bron: Personeelsgeleding 

Inhoud: Terugkoppeling stavaza Kinderraad 

Notulen: Afgelopen woensdag was er weer een vergadering. Drie ouders van de AC 

sloten aan. Er zijn goede afspraken met elkaar gemaakt en de volgende 

onderwerpen besproken: 

- Carnaval: tips/tops/ervaringen gedeeld met elkaar. Daar zijn een 

aantal vragen uit gekomen die mee worden genomen door de 

leerlingen naar de klassenvergadering.   

- Sportdag: idem carnaval. 

- Voorstel van groep 8 om plastic te gaan scheiden op school:  

Dit is besproken en wordt ook meegenomen naar de 

klassenvergadering door de leerlingen. Groep 8 heeft al een heel 

plan gemaakt hoe dit op te pakken in de verschillende klassen. Er is 

onderzoek gedaan naar wat er nodig is om dit te gaan organiseren. 

Dit onderwerp is voortgekomen uit Nieuwsbegrip. 

Annelies laat weten dat de kinderen in de Kinderraad super enthousiast en 

actief zijn. Ze bereiden de vergaderingen goed voor en komen met ideeën. 

Daar mogen we trots op zijn en ook delen met de ouders via onze 

nieuwskanalen (Parro, nieuwsbrief). Dit neemt Annelies mee naar de 

Kinderraad.  

 

Verder wordt nog opgemerkt dat we de Kinderraad ook moeten betrekken 

bij de themamiddag/avond (Agendapunt 7) en dat het leuk zou zijn om de 

Kinderraad een keer uit te nodigen voor een MR/SR vergadering. Er wordt 

gedacht aan de vergadering van juni, start om 19.00 uur met de kinderen 

samen.  

Vanuit Burgerschap leren kinderen op deze manier in de praktijk kennis 

maken met de pijlers (democratie, participatie en identiteit). Wij zien 

hierbij de school als oefenplaats.  



 
 
 
 
 
 

 

 

6. 20.30 u: Jaarplan 

Status: Bespreken/Vaststellen 

Bron: Voorzitter 

Inhoud: Er ligt een voorstel voor het jaarplan 2019-2020. De voorzitter bespreekt 

de aangepaste versie n.a.v. opmerkingen MR-leden 

Notulen: - Kinderraad toevoegen voor juni 

- MR/SR bezetting bespreken in april (rooster van aftreden)  

Nieuwe versie wordt deze week rondgestuurd door Veronique.  

 

7. 20.45 u: Besteding MR gelden  

Status: Informatief/overleg 

Bron: MR 

Inhoud: Voorstel invulling thema-avond over KIVA bespreken, terugkoppeling door 

Veronique, Roy en Annelies 

Notulen: Het idee was om KIVA als centraal thema te kiezen. Een brainstorm heeft 

een breder thema opgeleverd (waar KIVA deel van uit maakt), namelijk 

sociale ontwikkeling/vaardigheden, om het thema een positieve lading te 

geven. Het voorstel is om kinderen op een middag presentaties te laten 

geven, waar de ouders voor worden uitgenodigd. Onderwerp: Wij werken 

zo aan het ontwikkelen van onze sociale vaardigheden op school en dit 

hebben we daar vanuit thuis voor nodig. Aanvullend een workshopavond 

(bijv. een week erna) voor de ouders onder professionele begeleiding 

(contactpersoon KIVA) (die er ook de middag even bij kan zijn). De 

werkgroep KIVA wordt ook betrokken. Voor een geschikte datum wordt 

voorgesteld een poll uit te sturen met een aantal data. Plan is om de 

themamiddag/avond in april/mei te laten plaatsvinden. 

 

Er volgt een discussie over het voorstel met de MRSR over de invulling, 

tijdstip en hoe we zoveel mogelijk ouders kunnen betrekken/ouders de 

gelegenheid kunnen geven. Diverse argumenten passeren de revue en de 

volgende ideeën worden geopperd waar de werkgroep mee verder gaat: 

 

- Thema (werktitel) ‘Samen sociale vaardigheden versterken’ (hoe 

doen we het op school en hoe doen we het thuis) 

- Een programma in de middag (onder schooltijd) of vroege avond. Bij 

de vroege avond komen de kinderen terug naar school. Dat de 

kinderen op school worden verwacht trekt ouders naar school. 

Interactie tussen ouders/leerlingen/leerkracht staat centraal (Samen 

maken we het verschil). Ouders kunnen rondlopen door de school. 

Iedere groep geeft passend bij de leeftijd van de leerlingen een 



 
 
 
 
 
 

 

uitwerking aan dit thema in de vorm van (presentaties, 

filmopnames, discussies, belevingen etc.). Leerkrachten stemmen 

intern af. 

- Besteding van de MR gelden: begeleiding van de kinderen om het 

programma voor te bereiden door een professional. En een 

week/maand later een thema-avond/workshop met diezelfde 

begeleider. Indien nodig kan de school hier financieel in 

ondersteunen.  

  

De directie komt met een aantal data voor de 2 bijeenkomsten, waarbij er 

ook zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met bijeenkomsten van het 

Sondervick, voetbalwedstrijden, etc.. 

 

8. 21.10 u:   Schoolse ontwikkeling/schoolse zaken 

Status: Informeren/Overleg 

Bron: Directie Brembocht 

Inhoud: Bespreken van schoolse zaken 

Notulen: We gaan weer een tevredenheidspeiling uitzetten onder 

ouders/leerlingen/leerkrachten. De uitslag kunnen we meenemen in de 

thema-avond (agendapunt 7). Het wordt een andere, kortere vragenlijst in 

vergelijking met voorgaande vragenlijsten. De vragenlijsten zijn de 

zogenaamde WMK-kaarten. De beleidsgroep ‘Kwaliteit’ van Veldvest heeft 

hierin een adviserende rol. Op alle scholen van Veldvest worden deze 

vragenlijsten afgenomen. De drie peilingen worden in dezelfde periode 

uitgezet. We zetten in  op een hogere opbrengst dan 30% (voorgaande 

peiling). We zullen de resultaten delen in het team, met de MR en met alle 

ouders van de school.  

 

9. 21.25 u: Rondvraag 

Status: Informeren 

Bron: Allen 

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

Notulen: Roy vraagt aan wie hij zijn voorstelstukje voor in de nieuwsbrief mag 

sturen. Mag naar Karin.  

Veronique vraagt ook nog aan Sara of zij het aan wil leveren aan Karin.  

 

Sluiting om 22.05 uur. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

10. Actielijst 

Actie

num

mer: 

Actie: Verantwoorde

lijke(n): 

Afgerond voor: Voldaan 

j/n 

1. Thema-avond(en) ‘Samen 

sociale vaardigheden 

versterken’ voorbereiden 

Roy 

Veronique 

Annelies 

Volgende vergadering  

2. Data aanleveren voor Thema-

avond(en) 

Hera/Nikki zsm  

3. Jaarplan, reacties en 

goedkeuring 

Allen MRSR Vergadering 

van 20 januari 

j 

4. Studiedagen informatie delen Team Volgende studiedag  

5. Voorstelstukje Roy en Sara 

aanleveren bij Karin. Karin 

zorgt er voor dat het in de 

nieuwsbrief komt 

Roy en Sara  Januari  

6. Delen informatie open dag 

Brembocht op Facelook 

Ouders MR Januari  

7. Communicatie Kinderraad Annelies 17-2  

8. Nieuwe versie jaarplan 

rondsturen 

Veronique 24-1 j 

 

10: Agendapunten volgende vergadering – 17 februari 2020 

1 Opening 

2 Ingekomen post 

3 Notulen 9 december 2019 en 19 januari 2020 

4 Begroting/Formatie (en ontwikkelingen Huysackers) 

5 Kinderraad 

6 Schoolse zaken 

7 Thema-avonden ‘Samen sociale vaardigheden versterken’ 

8 Communicatie: nieuwe website/ parro/ nieuwe opzet nieuwsbrief (Nikki) 

9 Actielijst 

10 Rondvraag 

11 Sluiting 

  

 Op de agenda voor april plaatsen de tevredenheidspeilingen.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Roulatieschema notulen: 

 

Roy  17 februari 

Karin  30 Maart 

Sara  11 mei 

Annelies 8 juni 

Harry   

Vera    

Maaike 

 

 

 

 

 


