Vergadering MR/SR
Aanwezig: Jane van der Heijden, Noor van Dongen, Laurens van de Ven, Bart van Hoof, Raymond van
de Sande, Karen van Sambeeck, Jasmijn Timmermans, Chavelli Bolder, Stefan Walta
Afwezig: Carla Hoppenbrouwers, Adiëlle Hoynk van Papendrecht, Michiel de Vries
Notulist: Chavelli Bolder
Datum: 10 september 2018

1. Opening en welkom
2. Verslag vergadering 6 juni 2018
- Verbouwing: vandaag zijn de deuren ingemeten. De aanvraag is ruim voor de
zomervakantie weggegaan. Veel bedrijven zijn dan op vakantie. Er is heel goed gekeken
naar de compartimentering voor de brandweer. De deuren staan in het verlengde van
een tussendeur die gemaakt moet worden (bij 1/2/3). Er moest onderzocht worden of
dat wel mocht. Daarna moest nog een vergunning aangevraagd worden, dat kon tot 6
weken duren. Als er dan geen bezwaar is gemaakt, mag het doorgaan. Het ging niet
sneller en het moet goed gebeuren. De gaten worden op een zaterdag gemaakt zodat de
kinderen er zo min mogelijk last van hebben.
- Social media avond: Olga van Lierop - CJG
Basisschool Op Dreef heeft op 10 oktober een info avond over social media. Goed om te
kijken hoe dit hier is georganiseerd en naast het voorstel van Olga te leggen. – 29
oktober besluit nemen over de informatie avond.
- Voorstel om 29 oktober ook een stukje samen te doen met Wintelre om uitleg te geven
over de pilot met NummerEen.
- Raymond levert een stukje aan voor de weekbert om ouders te werven voor de
schoolraad.
3. MT
- Personeel: Suzanne is de eerste 2 weken nog op school geweest. Haar contract liep af op
1 september. Ze heeft zich nuttig gemaakt buiten de klas met Frans. Veel opgeruimd.
Frans is geopereerd en 6 tot 8 weken uit de running. Het is ingewikkeld om voor Frans
vervanging te regelen. Bij de WVK was er niemand. Via Prio Verve (schoonmaakbedrijf) is
ook weinig vervanging te vinden.
Adiëlle wordt vervangen in de groep door Antoinette voor 2 dagen. Op vrijdag is er
vervanging door een onderwijsassistente. Er wordt gevraagd aan andere teamleden om
en om aan laten sluiten bij de MR-vergaderingen zo lang Adiëlle nog niet volledig kan
komen werken.
- Schooljaar is goed gestart. Iedereen is met frisse moed gestart. Nieuwe mensen zijn goed
ingestroomd, is soms nog wat zoeken. Er zijn routines waarvan de nieuwe mensen
zeggen waarom doen jullie dit en zij brengen ook weer nieuwe ideeën in. Volgende week
is de eerste studiedag. Staat ook in het teken van elkaar leren kennen en de visie van de
Lambertus leren kennen.
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De tekst van de schoolgids is klaar, nu ook bijna klaar met foto’s. Jaarplan is ook bijna
klaar. Maandag wordt dit aangevuld op de studiedag met het team. Oudergeleding krijgt
dit zo snel mogelijk opgestuurd.
Schoolondersteuningsplan: Alle scholen in Nederland zijn verplicht dit te hebben. Ergens
in oktober wordt het door de overheid online gezet. Op tijd krijgt de oudergeleding deze
ook toegestuurd. Er zijn qua vormgeving wat dingen veranderd, maar qua inhoud weinig.
Het gaat er om hoe ver je kunt en wilt gaan als het gaat om kinderen met speciale
ondersteuning.
Voor de volgende vergadering willen we de vrije dag met de kermis agenderen om te
bespreken of het zinvol is om te handhaven of niet. Mogelijk zijn er alternatieven.

4. Continurooster
We hebben de volgende punten besproken:
- De vorige keer (in 2015) zijn een aantal afspraken gemaakt waaraan het mogelijk
invoeren van een continurooster aan moest voldoen . Goed om te kijken of we dit
kunnen handhaven met wat aanpassingen.
- Peiling wordt niet gehouden, alleen de ouderenquête. Op de info avond van 1/2/3 zijn
hier ook vragen over gesteld. Bij de andere groepen niet.
- Proces in Wintelre
- Navraag bij personeel over voorkeur rooster.
- Informeren van ouders
- Haalbaarheid pauzetijden leerkrachten
- Model: 4 gelijke dagen, 1 middag vrij of 5 gelijke dagen
- Informatie avond: 3 oktober 20.00 en 21.00 uur + bekendmaking info avond richting
ouders.
- Werkgroep continurooster: Karen, Bart, Chavelli en Jasmijn. Bij Carla navragen of ze ook
wil aansluiten. 1e bijeenkomst 20 september om info avond voor te bereiden.
- Enquête aanpassen naar situatie van nu. De enquêtes worden uiterlijk 12 oktober
ingeleverd in de brievenbus in de aula. 4 oktober gaat de enquête mee me de oudsten.
- Werkgroep verzorgt de telling voor de volgende vergadering.

5. Overige zaken:
Volgende vergaderingen op dezelfde dag met Wintelre.
29 oktober
25 februari
25 maart
24 juni
Er komen nog vergaderingen tussen. Raymond maakt een voorstel voor tussenliggende
vergaderingen.
Voorzitter:
Er zijn nog geen mensen gepolst. Moet nog gebeuren.

Schoolreis:
Voor nu is het belangrijk om goed te evalueren en te kijken voor volgend jaar naar de
bestemming, de tijden en het proces.
De organisatie van het meenemen van de ID-kaart is nu niet handig gegaan. Is
aanvankelijk wel naar geïnformeerd.

