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1. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.  

2. Wvttk 

Een agendapunt voor de volgende vergadering is de kinderopvang. Wat zijn de 

ontwikkelingen? Is er al meer zicht op volgend schooljaar?  

3. Camerabewaking schoolplein 

De afgelopen jaren en vooral maanden gebeuren er veel vernielingen op het schoolplein. Er 

wordt bijvoorbeeld glas gevonden, eieren tegen de ramen aangegooid, bomen en 

speeltoestel zijn vernield. Er is al veel geprobeerd om dit tegen te gaan. Zo zijn er lampen 

opgehangen voor meer licht op het plein. Deze zijn ook vernield. De wijkagent surveilleert 

vaker in het gebied. Het levert tot nu toe niets op. We willen camera’s op het plein hangen 

puur ter preventie. Hopelijk schrikt het mensen af om iets te doen. Er is een protocol waar je 

je aan moet houden wil je dit kunnen doen. De beelden mogen bijv. maximaal 4 weken 

bewaard blijven. Binnen Veldvest is een contactpersoon die alles weet van AVG. Zij zorgt dat 

het protocol goed gevolgd wordt en borgt dit binnen de richtlijnen die er zijn. Het is een 

laatste redmiddel. Er komt ook een bordje bij de school te hangen, zodat mensen weten dat 

er camera’s zijn. De MR staat hier tegenover positief. Is het mogelijk dat de camera later 

ingesteld wordt, bijvoorbeeld wanneer de BSO ook weg is? Dit is het onderzoeken waard.  

4. Onderwijs leerlingen Oekraïne 

Dit agendapunt is in de gezamenlijke vergadering aan bod gekomen.  

5. Contactpersoon GMR 

Corinne Jongeneelen is de nieuwe contactpersoon vanuit de GMR. De datum van de 

volgende vergadering is doorgegeven. Wellicht sluit zij aan.  

6. Voorbespreking punten die in juni vastgesteld moeten worden 

Zijn er bij de beleidsstukken zaken die heel anders zijn dan andere jaren? Het is goed om dit 

eerst te bespreken zodat de leden weten waar zij op moeten letten. Er zijn twee documenten 

die bijna klaar zijn. Hopelijk geeft Veldvest snel goedkeurig over de begroting. Dan kan deze 

gedeeld worden. Ook het plan m.b.t. de werkdrukgelden komt zo snel mogelijk. Het stuk 

over de NPO-gelden komt pas later in het jaar.  

Verder moet het jaarplan, PDCA-cyclus (evaluatie strategisch jaarplan), formatieplan, 

schoolgids, strategisch jaarplan, begroting en NPO-gelden besproken worden. Sommige van 

deze bestanden zijn pas klaar wanneer de eindtoetsen van cito zijn afgenomen.  

De vraag is dan ook of de volgende vergadering verzet kan worden naar maandag 11 juli?  

Dit koppelen we nog terug naar elkaar.  

Het is fijn als de documenten tijdig aangeleverd worden. Véronique arceert in de schoolgids 

de veranderingen, zodat het makkelijker lezen is.  

7. Centrale Eindtoets Groep 8 

Het gemiddelde de groep is 538,4. Het landelijk gemiddelde is 534,8. Hier zitten we ruim 

boven. Alle percentages van de referentieniveaus zijn behaald.  

8. Evaluatie strategisch jaarplan 

De evaluatie van dit schooljaar is nog niet klaar. Dit agendapunt wordt verzet naar de 



volgende vergadering. Het is fijn als het plan van vorig jaar mee wordt gestuurd bij de 

evaluatie.  

9. MR-samenstelling volgend schooljaar 

7 juni staan de PMR-verkiezingen gepland. Jasmijn is aftredend. Chavelli is herkiesbaar, maar 

weet nog niet of ze zich herkiesbaar stelt.  

Karen geeft aan dat ze haar termijn wil opzeggen. Aan de andere leden wordt gevraagd of zij 

willen nadenken over de rol van MR-lid. Goed om op tijd een Parrobericht te verzenden om 

nieuwe leden te werven.  

10. NPO-gelden 

Dit schooljaar hebben we de NPO-gelden ingezet voor een stukje IPC, twee 

onderwijsassistentes en een stukje formatie. Dit plan willen we continueren voor volgend 

schooljaar. Eigenlijk hebben we maar formatie voor 5 groepen. Het zijn er nu 6. De gelden 

gaan op deze manier direct naar tijd met de leerlingen. Het is ook bedoeld om 

leerachterstanden weg te werken. Wat school betreft is dit de meest effectieve manier. Het 

werkt ook prettig. De onderwijsassistenten zijn flexibel en breed inzetbaar. Zij helpen ook 

didactisch en begeleiden verwerking.  

Hoe gaan andere scholen hiermee om?  

Veel scholen willen extra handen in de klas, maar door het personeelstekort is dit niet altijd 

mogelijk. Sommige scholen zetten ook in op een vakleerkracht voor gym, zodat d eleerkracht 

handen vrij heeft.  

Er wordt ook iets gedaan met feedback van collega’s. Voor volgend jaar is bijvoorbeeld het 

plan om wat meer overlap te creëren in de bovenbouw. Nu lopen we er tegenaan dat het 

niet altijd werkt.  

Er is ook een brief over de NPO-gelden gekomen. De MR wordt gevraagd om de achterban te 

informeren over het besteden van de NPO-gelden. We bespreken hoe we dit kunnen 

aanpakken. De ouderleden geven aan dat ze het plan logisch vinden klinken.  

Er wordt een stukje gepubliceerd op Parro met daarin wat we het afgelopen jaar in het kort 

hebben gedaan, een stukje over de NPO gelden. Heb je vragen dan kun je terecht bij de 

MR/SR. Ook kunnen we hier meteen een stukje kwijt over het werven van nieuwe leden. 

Geert levert een stukje aan voor Parro.  

In de brief wordt nog gesproken over de schoolscan. De school neemt hiervoor de 

trendanalyse. Je mag hier als school een eigen invulling aangeven. Voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling wordt Zien! en de veiligheidsthermometer gebruikt.  

11. Rondvraag 

Geen rondvraag.  

 

 

 

 

 

 

 


