
 
 
 
 
 
 
         

 

SR/MR-vergadering  notulen 
Datum: 20-04-2021  

Tijd:  20.00 – 21.45 uur 

 

 

1. 20.00 u: Opening 

Notulen: Aanwezig: Hera, Maaike, Nikki, Karen van L., Annelies, Karin S., Bart v.d. 

Voort (tijdelijk lid i.v.m. zwangerschapsverlof Janneke), Roy, Veronique, 

Susanne en Inge 

Afwezig: Remco, Vera 

Notulist: Inge 

 

2. 20.05 u: Notulen vorige vergadering  

Status: Besluitvormend 

Bron: Susanne 

Inhoud: Notulen 22-3-2021 

Notulen: Er zijn verschillende vragen en opmerkingen verstuurd en deze bleken niet 

allemaal verwerkt te zijn. Susanne gaat samen met een personeelslid van 

school de overige opmerkingen alsnog verwerken. Daarna gaat hij nog langs 

de voorzitter en dan kan hij vastgesteld worden. 
 
Er wordt een opmerking gemaakt dat we ons af moeten vragen hoeveel tijd 

we in de notulen moeten steken, niet de complete vergadering hoeft er 

(bijna) letterlijk in terug te komen. Nu kost het veel mensen veel tijd, is dat 

wel de moeite waard moeten we ons afvragen.  
 
De notulen van februari staan inmiddels compleet op sharepoint dus die 

kunnen op de website geplaatst worden. 

 

3.  20.15: Ingekomen post 

Status Informerend, besluitvormend  

Bron Nikki  

1 Mail 13-4 m.b.t. schoolgids Agenda punt 5 

 

2 Mail 2021 2-4 quarantaine groep 1-2 b Agenda punt 6 

 

 

4. 20.10 u: school begroting/ formatie 

Status: Informerend 

Bron: Directie 

Inhoud: De formatie en begroting van de school is een doorlopend proces wat het 

gehele schooljaar speelt. Richting het einde van het schooljaar wordt het 



 
 
 
 
 
 

intensiever bekeken, vandaar dat het de komende vergaderingen op de agenda 

staat.  

Notulen: Nu wordt het formatieplan gedeeld. De SR/MR (oudergeleding) geeft advies of 

zij zich kunnen vinden in het aantal te vormen groepen.  

 
Personeelsleden hebben allen door kunnen geven wat de wensen zijn m.b.t. de 

te werken uren volgend jaar. Vervolgens wordt er Veldvest breed 

geïnventariseerd of er nog personeelsleden zonder formatieplek zijn of 

wellicht zelf willen wisselen van school.  

 
Het document wordt steeds aangepast en gedeeld met het team en MR. Op 

deze wijze komt het formatieplan/werkverdelingsplan tot stand. Voor de 

volgende vergadering wordt het document toegestuurd. Tip vanuit MR lid is 

om het zo concreet mogelijk te maken en een afkortingenlijst op te nemen. 

 
Leerlingenaantal 

Lichte stijging voor locatie het Look, vooral in de kleuterklassen. We zijn hier 

de vorige keer over ingelicht. Er is inmiddels een onderwijsassistent 

aangenomen, zij start 21-4 voor 0,6 FTE. Vooruitkijkende kunnen we de 

komende jaren een lichte groei verwachten, dit blijkt uit de berekening die 

jaarlijks wordt gemaakt op basis van de cijfers van de afgelopen vier jaar.  

 
De aanmeldingen voor locatie Huysackers stijgen snel, inmiddels zijn het er al 

43. Er wordt hier nog geen meerjarenplan afgegeven. 

 
In het look krijgen we geld op basis van het werkelijk aantal leerlingen, bij 

Huysackers wordt gezien de snelle groei gewerkt op basis van 

voorfinanciering.   

 
De conciërge, directrice Nikki en Ellen van de administratie worden vanaf het 

volgende schooljaar zowel meegenomen in de formatie en begroting van 

locatie De Brembocht als van locatie Huysackers.  

 
Doordat er een gemiddeld GPL is berekend binnen Veldvest van de kosten per 

personeelslid heeft het geen invloed voor de school of ze veel ervaren/ oudere 

leerkrachten in dienst hebben of juiste veel jongere leerkrachten. Vroeger was 

dit nog niet zo en daardoor kon je dus minder personeel aannemen wanneer je 

veelal oudere leerkrachten in dienst had.  

 
De werkdrukgelden worden berekend voor locatie het Look. Voor Huysackers 

is dat niet passend gezien het leerlingenaantal. Het team heeft inspraak in hoe 

we dit gaan vormgeven als school. Een voorbeeld is dat de fulltimers een uur in 

de week tijd krijgen tijdens schooltijd voor administratieve verwerking. Maar er 

kan ook gekozen worden voor bijvoorbeeld een sportdocent etc. Dit gesprek 



 
 
 
 
 
 

gaat met het team op school gevoerd worden.  

 
Opleidingsschool 

De Brembocht blijft ook in 2021/2022 een opleidingsschool. Er is wel bewust 

voor gekozen om geen LIO-stagiaire in te zetten in dat schooljaar. Dit wordt 

niet gedaan omdat het de nodige begeleiding vraagt om iemand een mooie 

ontwikkeling door te laten maken gedurende de stageperiode. Gezien het 

strategisch proces op de school kan deze begeleiding niet optimaal worden 

geboden.  

 

Het aantal groepen: 

Intern wordt gekeken naar de formatie van de groepen voor het schooljaar 

2021/2022. 
 

Huysackers 

Zoals we nu weten kunnen er voor drie groepen begroting worden 

aangevraagd. Wellicht zelfs een vierde groep, aangezien de leerlingenprognose 

bijna wekelijks blijft groeien. De komende periode wordt dit in kaart gebracht, 

of we met één of twee kleutergroepen gaan beginnen in september 2021. 

Daarnaast worden de groep 3, 4, 5 en 6 leerlingen verdeeld over twee groepen. 

Er komt nog een plan, hoe deze verdeeld gaan worden. De groep 7 en 8 

leerlingen gaan tot nu toe nog naar de Brembocht omdat dit er te weinig zijn 

om een klas van te vormen.  

 

Binnen Veldvest gaan ze altijd uit van verantwoordelijkheid, bereidheid en 

vermogen. Een fulltime leraar zou per jaar 80 uur meer moeten werken dan dat 

er lesdagen/ uren zijn. Deze uren worden geschreven voor ouderavonden, 

rapport periode, voorbereidingen tijdens schoolvakantie etc.  

 

Vanuit de oudergeleding binnen de MR wordt advies worden gegeven op het 

formeren van negen groepen. Artikel 11 f. adviesrecht vaststelling of wijziging 

van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school; Het personeel 

heeft instemmingsrecht op de samenstelling van de formatie.  

 

Vanuit de oudergeleding wordt aangegeven dat ze graag inzichtelijk gemaakt 

krijgen wat het effect is van het formeren van negen groepen op de rest van de 

groepen en of de speerpunten gewaarborgd kunnen worden (omdat docenten 

daar wellicht minder ‘extra’ kunnen gaan werken). Bij het formeren van 8 

groepen ontstaan er in de groepen 3 t/m 8 allemaal combinatiegroepen. Dit 

heeft vanuit onderwijskundige doelstellingen niet de voorkeur.  

 

Wordt dit 100% gecompenseerd door de subsidie of niet? We vinden het 

belangrijk omdat het juist een kracht van de Brembocht is dat er tijdens dagen 



 
 
 
 
 
 

dat er over formatie is extra ruimte is om kinderen die dat nodig hebben 

begeleiding te bieden in kleinere groepjes.  

De volgende keer kan dit inzichtelijk worden gemaakt door de school, niet in 

detail per groep maar wel over de grote lijn.  

Wanneer duidelijk is hoe dit gewaarborgd wordt kan er positief advies gegeven 

worden door de oudergeleding. 

 

 
 

 

5. 20.30: schoolgids 

Status: Informerend, besluitvormend 

Bron: Nikki 

Inhoud: Schoolgids hoofdstuk 1 en 2 

Notulen: Hoofdstuk 7 bevat de evaluatie van schooljaar 2020-2021 en de doelen voor 

schooljaar 2021-2022. Het schoolplan is hiervoor de basis. Hoofdstuk 1 en 2 

zijn in grote lijnen uitgewerkt. De wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn 

geel en blauw gearceerd. Deze wijzigingen zijn al akkoord bevonden door de 

personeelsgeleding van de MR.  

 
Vragen vanuit oudergeleding: 

Waarom is het stuk over de Katholieke school geheel weggestreept?  

Omdat het dubbel voorkomt in de schoolgids.  Er wordt door school gekeken 

of het na deze samenvoeging er volledig in staat of dat er toch nog 

informatie aan toegevoegd moet worden. Er staat nu namelijk niet meer 

expliciet in dat kinderen met alle geloofsovertuigingen welkom zijn op de 

Brembocht, dit is uiteraard wel het geval en zin wordt toegevoegd.  

 
Er wordt bewust niet voor gekozen om de schoolgids ook in het Engels uit te 

geven. Iedere leerkracht doet zijn best om de communicatie met ouders die 

de Nederlandse taal niet machtig zijn zo soepel mogelijk te laten verlopen, 

waar nodig wordt zelfs een tolk ingeschakeld. Maar als je ervoor kiest om je 

gehele communicatie naast Nederlands ook in het Engels te doen dan leg je 

de lat voor de docenten wel nog hoger/ schep je mogelijk weer andere 

verwachtingen richting ouders.  

 
De term kindpartner behoeft extra uitleg, dit is geen gangbare term. Graag 

bij de eerste keer dat het in de tekst staat uitleggen.  

 
Gezonde school heeft ook te maken met voeding. En daar zijn ook wel 

richtlijnen voor maar daarin ligt ook een verantwoordelijkheid bij de ouders. 

Je kunt als gezonde school certificaten aanvragen. De Brembocht kiest juist 

bewust voor het certificaat welbevinden (Kiva, thema Lentekriebels etc.), niet 



 
 
 
 
 
 

veel scholen kiezen hier voor dus daarin onderscheiden we onszelf als school 

meer. 

Het modulair onder de aandacht brengen van de schoolgids bevalt goed wordt 

aangegeven door de oudergeleding.  

 

6.      20.40 u: schoolse zaken 

Status: Informerend 

Bron: School 

Inhoud: Covid-19 

Notulen: Zowel groep 7 als groep 8 zijn nu opgesplitst in twee groepen per klas. Dit is 

soms heel lastig voor docent en leerlingen. Op pedagogisch en didactisch 

vlak is gekeken naar wat wenselijk is en mogelijk binnen de COVID-19 

richtlijnen van het RIVM. Vanuit beide oogpunten is besloten om na de 

meivakantie groep 7 weer naar het eigen lokaal te laten gaan. Groep 8 gaat 

daardoor ook weer allemaal in één lokaal. De groepjes worden zo 

samengesteld dat er ruimte is voor de leerkracht om naar de leerlingen te 

lopen en daarbij de 1,5 m afstand tussen leerkracht en leerling te 

waarborgen, maar dat de leerlingen niet te dicht bij elkaar zitten. De Corona 

maatregelen in het land worden ook weer een beetje versoepeld, vandaar dat 

we het gevoel hebben dat dit nu de juiste keuze is. De ouders worden hier 

voor de meivakantie over geïnformeerd. De regels m.b.t. de mondkapjes 

blijven ongewijzigd.  

 

Besmetting groep 1/2B. Dit riep bij sommige ouders wat vragen op 

aangezien er werd gecommuniceerd dat er een kind besmet was en we op 

quarantaine dag 9 zaten. Maar dit was nu eenmaal de situatie omdat school 

niet eerder geïnformeerd was. Het kind was al wel enige tijd thuis maar was 

twee dagen voordat de klachten begonnen nog wel op school, vandaar dat is 

besloten om dit alsnog te communiceren. 

 

Vanuit groep 3 is er een verzoek gedaan om het kiesbord weer te gebruiken. 

Ze mogen hier nu niet voor kiezen omdat kinderen dan door de klas lopen en 

daardoor meer in aanraking komen met andere kinderen in de klas. Er is 

besloten om vanaf de meivakantie het kiesbord weer te gaan gebruiken. 

 

Kus en zwaaipad voor de kleuters. Het ochtend brengmoment blijft 

hetzelfde. Haalmoment: het schoolplein wordt verdeeld in 2 vakken, ouders 

kunnen in het juiste vak gaan staan. Dan kunnen de kinderen gewoon om 

14.15 uur naar buiten komen en naar hun ouder lopen. Dit voorkomt 

opstopping op het kus en zwaai pad en het kost geen onderwijstijd meer 

doordat kinderen niet meer eerder naar buiten gaan. Dit gaat donderdag 22-

4 in.  

 



 
 
 
 
 
 

Er vinden inmiddels ook weer gesprekken plaats op school, oudergesprekken 

of aanmeldgesprekken kunnen op afspraak ingepland worden. Dit wordt 

alleen gedaan als het van toegevoegde waarde is voor de aard van het 

gesprek om elkaar live te zien in plaats van via beeldbellen. 

 

 

7.   21.15 u: Rondvraag 

Notulen: Korte mededeling.  De directie is bij de gemeente geweest voor een gesprek 

over de speelplaats. Zoals het er naar uit ziet mogen we blij zijn als ze begin 

2022 gaan starten. We hadden gehoopt op deze zomer maar dat gaat helaas 

niet lukken.  

 

Vraag: Aan het einde van het schooljaar/ begin nieuwe schooljaar houden we 

normaal een SR/MR borrel. We kunnen er over nadenken wat we dit jaar 

willen doen, of er iets mogelijk is binnen de maatregelen. We hebben ook 

vier vertrekkende leden en het vertrek van Hera. In juni kijken we wat de 

mogelijkheden zijn. 

 

9: Actielijst 

Actie

num

mer: 

Actie: Verantwoorde

lijke(n): 

Afgerond voor: Voldaan 

j/n 

 Susan gaat samen met een 

personeelslid van school de 

overige opmerkingen over de 

notulen alsnog verwerken. 

Susanne 2-6-2021  

     

     

     

     

 

10: Agendapunten volgende vergadering 

  

  

  

  

  

  

  

Volgende vergadering is 2 juni  

Karin afwezig 



 
 
 
 
 
 

Veronique kan zolang het digitaal is gewoon aanwezig zijn, maar waarschijnlijk wel wat later 

(20:30 uur). 

Roy is gewoon aanwezig 

Hera kan waarschijnlijk aansluiten als het digitaal is 

24 juni 


