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1. Notulen vergadering 12 oktober 2020 
Notulen zijn goedgekeurd.  

2. Korte toelichting op personeel 
Er zijn op het moment weinig bijzonderheden. Bij afwezigheid van collega’s is 
er tot nu toe altijd een vervanger geweest.  

3. Continu rooster – peiling 
De resultaten van de ouderpeiling zijn gedeeld door de werkgroep die de 
stemmen heeft geteld.  
De keuze die nu nog gemaakt moet worden is of de vrije middag op 
woensdag of vrijdag valt. De PMR heeft hier inspraak in. Dit wordt nog met 
het team besproken.  
Het responspercentage is 89%. Dit is een grote respons en daarnaast is de 
meerderheid duidelijk voor een continurooster met 4 gelijke dagen en een 
middag vrij.  
Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding stemt voor invoering van 
een continurooster.  
 
Het tijdelijke continurooster is nu ingevoerd t/m de voorjaarsvakantie. 
Aangezien zo’n grote meerderheid voor het continurooster is, is het niet te 
overwegen om dit tot de zomervakantie door te laten lopen?  
Veldvest heeft toestemming gegeven om te investeren in een tijdelijk 
continurooster. De opvang tussen 14.45 – 15.30 uur wordt nu betaald door 
de stichting. Het is afwachten hoe dit voor de rest van het schooljaar zal 
verlopen. Ook zal met de MR/SR besproken worden hoe de vele wisselingen 
zijn voor ouders en kinderen.  
 
Dicky en Floor zullen contact opnemen met de vrijwilligers van de TSO en 
NummerEen die de BSO verzorgt. Volgens een contactpersoon van 
NummerEen veranderen de BSO-contracten bij wijziging van schooltijden en 
kun je de kosten voor de TSO met de extra kosten van de BSO wegstrepen. 
Dit is ook echt inkomensafhankelijk en hier kunnen verder weinig uitspraken 
over gedaan worden. Zodra zij meer weten, zullen ze hierover 
communiceren.  
 
Tijdpad 
24 november – PMR communiceert uitslag stemming en vraagt voorkeur aan 
het team met betrekking tot de vrije middag.  
Zodra bekend is welke middag het wordt, kan de uitslag rondom het 
continurooster met ouders gedeeld worden. Hierbij wordt de vrije middag 



vermeld. De MR/SR zorgt voor deze communicatie. Maartje checkt deze nog. 
Dit bericht kan in de Weekbert. We vragen of Véronique dit bericht naar 
ingeschreven ouders wil mailen.  
 
7 december – teamvergadering. Allerlei zaken rondom het continurooster 
wordt besproken met het team. (Bijv. schooltijden) 
In die week wordt de overige informatie door school gecommuniceerd met 
de ouders.  
 

4. Communicatie (Maartje / Jasmijn) 
Maartje en Jasmijn hebben een tijd geleden een voorstel gedaan over het 
onderwerp communicatie om een impuls te geven aan de positionering van 
de MR/SR. Denk aan hoe kunnen ouders ons vinden? Waar hebben we het 
over? Hoe zijn we te bereiken?  
Belangrijk om hier ritme en regelmaat in aan te brengen, zodat ouders weten 
wanneer ze iets kunnen verwachten.  

 
Welke kernpunten kunnen eruit gelicht worden om de drempel lager te 
maken?  
Er zijn veel verschillende ideeën besproken. Bijv. de notulen meer op de kaart 
zetten. Ook kan er gedacht worden aan een pitch van 3 minuten en een keer 
op een andere manier hiermee omgaan.  
De frequentie van iedere 2 weken iets communiceren is redelijk veel. 
Misschien is het een idee om als doel te stellen om na iedere vergadering iets 
van een boodschap te delen?  Ook kijken wat er al in de notulen staat, zodat 
info niet dubbel wordt genoemd. Er zou een onderwerp uitgelicht kunnen 
worden.  
 
Er wordt een voorstel gedaan om een eerste introductie te doen via de 
Weekbert. Er moet heel wel een redactiegroep mee aan de slag, zodat er 
continuïteit in zit.  
Het is niet de bedoeling om de communicatie/introductie heel complex of 
zwaar te maken. Voorstel om een start te maken om eerst iets over jezelf te 
schrijven. Niet iedereen vindt het fijn om op de voorgrond te treden. Aan de 
andere kant wordt ook genoemd dat dit wel een beetje hoort bij taak als 
MR/SR lid.  
Verder is nog gesproken over de jaarvergadering en hoe communicatie 
tijdens deze vergadering aan bod komt.  
De punten uit het jaarverslag worden in ieder geval besproken.  
Na de jaarvergadering worden luchtige onderwerpen gepland. Ook zal er een 
kortere agenda zijn tijdens de jaarvergadering (18 januari), omdat een groot 
gedeelte al uit het jaarverslag bestaat.  
 
 
 
 



5. Activiteitenplan 
a. Jaarvergadering (Jaarverslag 2019 – 2020 / zichtbaarheid achterban) 

Een groot onderdeel van de jaarvergadering is al besproken bij het 
agenda-item communicatie. Er zijn geen opmerkingen of vragen over 
het ontvangen jaarverslag. Het jaarverslag is goedgekeurd. Maartje 
denkt nog na over hoe we communicatie kunnen inzetten tijdens de 
jaarvergadering.  
Donderdag 7 januari – uitnodiging via de weekbert → Chavelli 
Uiterlijk 14 januari – ouders hebben zich aangemeld via 
sr.sintlambertus@gmail.com en ontvangen een link om in te loggen.  

b. Financiën MR/SR (financieel jaarverslag)  
De begroting is eerder al besproken en doorgenomen.  

c. Centrale vergadering GMR bijwonen (November ’20 – 20 Mei 2021)  
De centrale vergadering van de GMR was voor deze maand gepland, 
maar is gecanceld. De nieuwe datum is 20 mei 2021.  

6. Veiligheidsthermometer bespreken (DVS) 
De afname is eind oktober weer geweest. Alle onderdelen zijn sinds de vorige 
keer weer gestegen in alle groepen.  

7. Korte toelichting studiedag 16-11-2020 
Vorige week maandag heeft een digitale studiedag plaatsgevonden in 
samenwerking met de Disselboom. Speerpunten waren o.a. digitalisering en 
excellente leerlingen. Verder zijn er clustervergaderingen geweest en is er 
verder overlegd over het schoolplan. Dit moet aan de start van het nieuwe 
schooljaar klaar zijn. De weg die we zijn ingeslagen m.b.t. het schoolplan zal 
zich verder ontwikkelen. Een punt is bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid 3.0. 
Hoe kunnen we ouders bijv. nog meer betrekken bij alles rondom het 
schoolgebeuren?  

8. Wvttk 
- Verzoek  - Communiceer met respect naar andere MR/SR leden.  
- Bart vertrekt na dit schooljaar als voorzitter van de MR/SR. Zouden de 
andere leden alvast willen nadenken of die voorzittersrol misschien iets wat 
bij hen past? Mocht je hier een persoonlijk gesprek over willen, is dat 
mogelijk. 
 

9. Rondvraag 
Geen rondvraag 
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