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1. Opening  

Het agendapunt m.b.t. de GMR wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.  

 

2. Notulen vorige vergadering 

Notulen zijn goedgekeurd.  

 

3. Trendanalyse 

De opbrengsten van de middenafname van de citotoetsen zijn gedeeld met de schoolraad. 

Vragen zijn beantwoord.  

 

4. Relatie verenigingen – school + schoolontwikkeling 

Vorige week is er een gesprek geweest tussen school en de oudervereniging. Ze hadden wat 

geluiden gehoord, o.a. over brieven vanuit verenigingen. Een aantal verenigingen heeft een 

brief gestuurd naar school. De OV wilde dit signaal graag neerleggen. Ook wilden ze het 

graag hebben over de communicatie tussen personeelsleden binnen de commissies en de 

ouders binnen de commissie. Hierdoor ontstaat soms onduidelijkheid. Argumenten waarom 

bepaalde beslissingen genomen worden, komen niet bij de OV terecht. Als voorbeeld hebben 

we de sportdagcommissie besproken.  

Er is afgesproken dat bij de volgende OV-vergadering iemand van het AT aansluit om 

bepaalde dingen toe te lichten.  

Ook heeft de OV aangegeven dat er bij de oudertevredenheidspeiling geen opmerkingenveld 

was. Dit is al meteen verwerkt in de brief die naar alle ouders is gegaan op 16 maart jl.  

De communicatie is nu ook vooral per mail gegaan, omdat je elkaar niet fysiek hebt ontmoet.  

Het is daarnaast belangrijk om te bekijken of we dingen nog willen in de vorm dat het was, of 

zijn er andere inzichten? De commissie kan prima zelf bekijken wat zouden we graag willen. 

Bij uiteindelijke beslissingen door het AT wordt bekeken wat is de grootst mogelijke kans dat 

het door kan gaan. Dat geeft de meeste rust, niet als er op het laatste moment nog 

beslissingen genomen moeten worden. Ten tijde van besluiten rondom de sportdag, waren 

de corona maatregelen bijvoorbeeld nog niet opgeheven.  

 

Tijdens dit agendapunt hebben we ook gesproken over schoolontwikkeling: verbinding 

vanuit DVS.  

We hebben een venn-diagram bekeken waarop staat weergegeven hoe de verbinding is 

tussen onderwijs, gezin en leefgemeenschap, met in het midden persoonswording. Het doel 

is om kinderen op te laten groeien tot de persoon die hij of zij wil zijn, mag zijn.  

Tussen de verschillende cirkels in staat; ouderbetrokkenheid, leefgemeenschap en het 

Vreedzame Dorp. We hebben hier samen over gesproken en in helikopterview weergegeven. 

Leefgemeenschap is de verbindende factor tussen het gezien en de leefomgeving. Soms 

ontvangt de school vragen die hiermee te maken hebben en die buiten het onderwijs vallen.  

Dit onderwerp is ook communicatiebeleid vanuit Veldvest en geldt voor alle scholen. 



 

De vraag wordt gesteld of je alles zo strikt moet scheiden. Daar zit waarschijnlijk ook het 

pijnpunt. Er zit verschil in het maken van reclame of PR. Als het voor kinderen een 

maatschappelijke activiteit is, waarom zou je daar dan als school niet aan bijdragen of een 

goed woordje voor doen?  

 

Het heeft ook te maken met kansengelijkheid. Hier gaat het veel over in het onderwijs op dit 

moment. Deelnemen aan een vereniging is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het maakt 

wel degelijk uit waar je wiegje staat. Als school spreken we hierin geen voorkeur uit door 

bijv. briefjes mee te geven om leden te werven. Niet iedereen kan dit bekostigen.  

 

Een paar jaar geleden hebben er teamleden van school samengezeten met verengingen uit 

het dorp. Toen werd de samenwerking meer opgezocht. Het was een logische stap om uit te 

stralen en te delen wat hier op school in het klein gebeurt, bijvoorbeeld met mediatie.  

 

Ouders geven aan dat school de kracht van verenigingen niet moet onderschatten. Er wordt 

ook binnen de verenigingen veel draaiende gehouden door ouders van leerlingen. Alle is met 

elkaar verbonden en je zou elkaar kunnen versterken. We hebben besproken hoe zij dit voor 

zich zien.  

 

De verenigingen ontvangen een antwoord op hun brief. Voor ledenwerving zijn andere 

media mogelijk, zoals de Vaesheimerbode en social media. Duidelijkheid richting de 

verenigingen is belangrijk. Dit item heeft ook deels met communicatie te maken.  

 

In het nieuwe jaar gaan we kijken hoe we weer kunnen samenwerken op inhoud, op visie.  

Het vertrouwen is er dat we elkaar daar wel weer in vinden. Het heeft ook deels met corona 

en de afgelopen jaren te maken en met ingevulde verwachtingen.  

Er wordt wel conform de richtlijnen van Veldvest gehandeld. Ook wordt de oudervereniging 

zoveel mogelijk betrokken.  

 

5. Oudertevredenheidspeiling 

De oudertevredenheidspeiling wordt opgezet door Veldvest. Daar hebben we weinig invloed 

op. Het opmerkingen vak is verdwenen, dit is een gemiste kans. Een aantal jaren is er een 

andere lijst gebruikt, waardoor het lastig is om naar de trend te kijken. Op stichtingsniveau 

wordt er al gekeken naar andere mogelijkheden voor de peiling. Eventueel een adviesbureau 

inschakelen om een vragenlijst op te stellen.  

Het zou mooi zijn als er meer vragen gesteld worden over bijvoorbeeld visie of 

organisatorische zaken. De vragen zijn nu vrij algemeen. Dit is ook herkenbaar vanuit de 

personeelstevredenheidspeiling.  

Op het moment van vergaderen zijn er 49 van de 91 respondenten op de 

oudertevredenheidspeiling. Dit krijgt een positieve score, maar had beter gekund.  

 

6. Oekraïne 

Op het moment is gecommuniceerd dat er vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen gaan 

worden in het oude gebouw van Welten. 2x25 moeders met kinderen. Toen dit bekend werd, 

is er contact opgenomen met de gemeente Eersel. Op dat moment was er nog niets duidelijk 

vanuit de veiligheidsregio. Ook vanuit de stichting is er al contact geweest met gemeenten en 

het samenwerkingsverband. Wat wordt er van de scholen verwacht?  



Er geldt een ander beleid voor vluchtelingen dan voor vreemdelingen. Dan gaan kleuters tot 

6 jaar gaan naar het reguliere onderwijs. Voor vluchtelingen geldt een andere route.  

Het is nog niet bekend welke doelgroep leerlingen hier komt. Welke leeftijden hebben zij? 

Tot die tijd kun je geen duidelijk plan maken. Ook moet er bekeken worden wat haalbaar is 

qua personele inzet. De ruimte hebben we wel. Het is belangrijk dat kinderen het gevoel 

hebben dat ze in een lerende gemeenschap zitten. Wanneer leerlingen in de klassen erbij 

komen, wordt het dus een uitdaging qua personele inzet en expertise. Veel kinderen zullen 

traumatische ervaringen hebben meegemaakt en die expertise is er niet.  

De eerste prioriteit vanuit de gemeente is bed, bad, brood. Daarna het onderwijs. Het is nu 

afwachten en er moet snel geschakeld worden, zodra er meer bekend is.  

Er is al contact geweest met VO-scholen, mochten er kinderen komen uit een oudere 

leeftijdsgroep.  

 

7. Wvttk 

 

NummerEen - BSO 

Vorige week kwam het bericht vanuit NummerEen dat er problemen zijn met bemensing van 

personeel op verschillende locaties, wat gevolgen heeft voor de voorschoolse en naschoolse 

opvang op donderdag.  

School is gelijk met ouders op de hoogte gebracht. We wisten wel dat er problemen waren 

met de bezetting en dat er bepaalde locaties minder groepen hadden of samen werden 

gevoegd. Er is niet genoeg personeel om de groepen volledig open te houden. NummerEen 

heeft enorm hun best gegaan om medewerkers te hebben, maar er is niemand te vinden.  

Ook is er nagedacht over andere mogelijkheden. Veel ouders zijn er geschrokken en dit 

kwam onverwacht.  

Een groepje ouders heeft een appel op school gedaan. School heeft een 

inspanningsverplichting. Juridisch gezien, is hier aan voldaan door met NummerEen in zee te 

gaan. Zij kunnen niet voldoen aan de resultatenverplichting.  

Andere partners zitten met hetzelfde probleem, dus dat is ook geen oplossing. 

8. Rondvraag 

Er is geen rondvraag.  

 


