
Notulen SR/MR – 12 oktober 2020 
 
Aanwezig: Bart van Hoof, Floor Jongerius, Chavelli Bolder, Jasmijn Timmermans, 
Marie-José Krol, Karen van Sambeeck, Stefan Walta, Rosita Steltenpool, Maarten de 
Kok, Maartje Essens, René Staps 
Afwezig: Dicky van Berke, Karen van Sambeeck  
 

1. Notulen vergadering 14 september 2020 
Notulen zijn goedgekeurd.  
 

2. Korte toelichting op het personeel 
Floor geeft een toelichting op het personeel.  
Vandaag is ook het gesprek met de inspectie geweest. Dicky, Roos en Floor 
hebben dit gesprek gevoerd. Het gesprek is goed verlopen, de inspecteur was 
heel enthousiast. Vooraf moesten 3 ontwikkelpunten aangegeven worden: 1. 
Gesprekscyclus en ouderbetrokkenheid, 2. Autonomie (het studietraject dat 
we volgen), 3. Werken in clusters. Er is ingestoken op wat er nu gebeurt en 
bouwen dit verder uit. Hier komt geen terugkoppeling van. 4 Veldvestscholen 
worden geïnspecteerd en Veldvest ontvangt hiervan een algemene 
terugkoppeling.  
 

3. COVID-19/Corona maatregelen 
De acties die bij de vorige vergadering zijn benoemd, zijn opgepakt en vooral 
ook gecommuniceerd.  
Er is een vraag gekomen of we teruggaan naar het continurooster. Niet 
vanwege de peiling, maar vanwege het verminderen van haal- en 
brengmomenten. Het antwoord is dat we de richtlijnen van de PO-raad 
volgen. Er staat nu in het protocol dat het regulier rooster gehanteerd wordt. 
Mocht er reden zijn tot actie, zullen we dit zeker ondernemen.  
 

4. Continurooster / info avond (27-10-2020) 
De werkgroep heeft een paar weken geleden via Teams overlegd en de 
documenten aangepast. Deze zijn doorgestuurd naar alle leden van de 
MR/SR. Er zijn nog een aantal punten die besproken moeten worden.  
Bij de tweede dia staat het woord constateringen. Deze sheet moet op een 
andere plek in de presentatie komen. Nu klinkt het vrij negatief.  
Voorstel: een paar bullet points met kreten over ervaringen van de afgelopen 
periode voor de zomervakantie. Bijvoorbeeld; De impact op kinderen is 
wisselend. Het heeft te maken met concentratie en langere schooltijden.  
De visie en het lesaanbod blijven verder hetzelfde. Hier heeft het 
continurooster geen invloed op.  
 
Eventueel kan er nog informatie gevraagd worden bij andere 
Veldvestscholen. Hoe ervaren zij het continurooster?  
Visie ontbreekt in de presentatie, geeft een lid aan.  
 



Bij NummerEen zijn rekenmodellen voor de BSO/TSO opgevraagd. Op de 
lange dagen is het maar een korte tijd dat NummerEen de leerlingen 
opvangt. Zij zouden het fijn vinden als de leerlingen langer bij hen zijn, om 
ook activiteiten aan te kunnen bieden. Floor vraagt na of iemand van 
NummerEen wil aansluiten bij de presentatie en of zij wellicht ook een dia 
willen verzorgen.  
 
Er wordt nog een vraag gesteld over de etenstijd. Wordt deze gerekend als 
pauzetijd of als lestijd? De definitieve bereking volgt pas na de keuze van 
ouders en het team. Voorkeur is 3 kwartier middagpauze, waarvan 1 kwartier 
samen eten met de leerkracht. Dit zou dan lestijd zijn. Hier zou bijvoorbeeld 
aan burgerschap gedaan kunnen worden. Samen in gesprek gaan over 
dingen, het voeren van een discussie etc. Een halfuur pauze is best wel kort, 
zeker voor kleuters.  
Er zijn veel fulltime leerkrachten, het is vandaar best wel lastig om pauzes 
bezet te krijgen. Als de 3 kwartier niet haalbaar blijkt, moeten we naar een 
halfuur. Dat heeft dus niet de voorkeur.  
 
Op dia 7 moeten de tijden aangepast worden. De laatste zin moet veranderd 
worden. Woensdag met aangepast worden naar ‘vrije middag’. Dit zou 
namelijk ook een vrijdag kunnen zijn.  
 
Er is besloten dat het percentage voor het invoeren van het continurooster 
op 51% ligt. Dit wordt ook gehanteerd bij de peiling bij het team.  
 
Tijdpad: 
27 oktober – ouders worden uitgenodigd voor een info avond via de mail 
(Véronique)  
10 november – presentatie 
Bart presenteert via Teams. Bart, Maarten en Chavelli zijn fysiek op school. 
De overige leden bellen in.  
Fijn als de personeelsgeleding zoveel mogelijk aanwezig is. Gezien de zwaarte 
van het onderwerp, is het ook van belang dat Dicky aanwezig is.  
Floor vraagt aan Dicky of zij de inleiding van de avond wil doen. Een stukje 
refereren naar dingen zoals: gepeild op behoefte van ouders, waar is energie 
op ingestoken, veel dingen zijn uitgezocht.  
 
11 november – enquêtes gaan met de ouders mee.  
18 november – enquêtes uiterlijk weer terug op school.  
23 november – volgende MR-vergadering met officiële stemming door MR-
leden 
 
Actiepunt aanpassen presentatie: Jasmijn, Marie-José en Chavelli 
Verder nog aanpassen naast punten in bovenstaand stukje: Tijdpad duidelijk 
weergeven met processtappen. Wanneer kunnen ouders een terugkoppeling 
verwachten?  
Bij de uitnodiging moet nog aangevuld worden, dat ouders vooraf vragen 



kunnen mailen naar sr.sintlambertus@gmail.com – t/m 4 november.  
Ook kunnen ouders zich tot deze tijd aanmelden via Parro (of de mail voor 
nieuwe ouders).  
 

5. Trendanalyse E-versie 
Floor deelt de schooltoetskaart met de gegevens van schooljaar2019-2020. 
Bij de DMT, het lezen van woordrijen, is veelal een rode kleur te zien. Er is 
tijdens de corona periode besloten om alleen leerlingen die bij de vorige 
afname een C-D-E score hadden, te toetsen. Drie minuten toetsen zijn 
namelijk zeer tijdrovend. Achteraf gezien hadden deze toetsen individueel 
per leerling ingevoerd moeten worden en niet per groep.  
Een aantal groepen en resultaten wordt besproken. Sommige groepen zijn 
achteruit gegaan. Dit zit deels in kindkenmerken, coronatijd, een stuk aanbod 
dat wellicht niet goed is geweest. Er zijn plannen opgemaakt. De hiaten zijn 
goed in beeld.  
Floor laat vervolgens ook de analyse zien. Hierop staan de streefniveaus die 
de leerlingen moeten behalen en wat ze uiteindelijk behaald hebben.  
 

6. Evaluatie ‘informatie avonden’: Zijn er punten die meegenomen kunnen 
worden richting nieuwe schooljaar?  
Dit jaar zijn de informatieavonden anders dan anders geweest. Was dit een 
goede manier van informatie zenden? Hoe zou dit bijvoorbeeld volgend jaar 
kunnen?  
De link om de presentatie te bekijken was nu niet geldig tot aan de 
startgesprekken. Dat was wel handig geweest.  
Volgend jaar kijken we wat nodig is. Verder is er geen inhoudelijke feedback.  
 
Zouden ouders iets kunnen betekenen om de cijfers omhoog te krijgen?  
De driehoek ouders-school-kind is een mooie terugslag. Dat is vandaag ook 
met de inspectie besproken. Deze driehoek wordt steeds belangrijker.  
Hoe kunnen we meer partner hierin worden?  
Ouderparticipatie 3.0 , hier zijn veel artikelen over geschreven. Dit moet eerst 
verkend worden met het team en er moet bekeken worden wat passend en 
haalbaar is voor de school. Misschien kan de MR/SR hierin ook wat 
betekenen.  
We denken dat we de achterstanden die er zijn wel degelijk zelf kunnen 
wegwerken. De kwaliteit van de lessen wordt hooggehouden. Ook zijn alle 
leerlingen in beeld geweest in de corona periode. Op leerlingniveau zijn er 
ook wel afspraken met ouders gemaakt.  

7. Resultaten n.a.v. cito E-afname vorig schooljaar 
Zie notulen bij agendapunt 5.  
 

8. Activiteitenplan 
De definitieve versie van het activiteitenplan is geüpload in Sharepoint. 
Verzoek om naar de locatie te gaan om te kijken of je alles aankunt. Daar 
staan ook de notulen bij. 
a. Inventarisatie scholing MR/SR 

mailto:sr.sintlambertus@gmail.com


Vorig jaar hebben de meeste leden een scholing gevolgd. Eens per jaar 
scholing is er ook scholing vanuit de GMR. Deze uitnodiging is doorgezet naar 
leden die vorig jaar niet aanwezig waren bij de training.  
b. jaarvergadering voorbereiden 
Bij de jaarvergadering wordt teruggekeken naar het vorig schooljaar. De 
jaarvergadering wordt gehouden op 18  januari 2021. We starten met de 
jaarvergadering en vervolgens start de MR/SR-vergadering. Het jaarverslag 
wordt op het moment geschreven. Zodat dit klaar is, wordt het gedeeld met 
de rest van de leden. Toehoorders van de jaarvergadering, mogen ook 
aansluiten als toehoorder bij de MR/SR-vergadering. Wellicht een idee om 
een onderwerp op de agenda te zetten wat een trigger is, waardoor ouders 
misschien eerder de vergadering bijwonen.  
c. website up-to-date 
De MR/SR pagina op de website moet aangepast worden. De namen van de 
leden kloppen niet. Ook worden de termen MR oudergeleding, MR 
personeelsgeleding en SR – ouderadviseurs niet goed gebruikt. De notulen 
van september moeten nog toegevoegd worden. Actiepunt: Chavelli 
d. analyse n.a.v. oudertevredenheidspeiling 
Dit is de vorige vergadering besproken. Er zijn geen vragen meer.  
 

9. Vergaderdata 
            23 november 2020 
 18 januari 2021 
 1 maart 2021 
 12 april 2021 
 17 mei 2021 
 28 juni 2021 

10. Wvnttk 
 

Maartje en Jasmijn hebben nagedacht over de communicatie. Zij hebben een 
plan gemaakt om de MR/SR wat meer op de kaart te zetten. Hiermee willen 
ze proberen de ouderbetrokkenheid op een aantal fronten misschien te 
vergoten.  Vanwege de tijd wordt dit agenda-item doorgeschoven naar de 
volgende vergadering met daarbij de vraag of je de eerste reactie/gevoel wilt 
mailen naar Maartje en/of Jasmijn. Zo weten ze beter waar ze aan moeten 
denken bij de uitrol.  
 

      11. Rondvraag 
             geen rondvraag 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 


