
 
 
 
 
 
 
         

 

SR-vergadering notulen 
Datum: 4-2-2021  

Tijd:  20.00 -22.00 uur   

 

 

1. 20.00 u  Opening 

Notulen: Aanwezig: Hera – Nikki – Annelies – Veronique – Karen – Susanne – Inge – 

Janneke – Vera – Maaike - Remco - Roy  

Afwezig met afmelding: Karin  

Afwezig: -  

Notulist: Roy 

 

Besteding MR gelden wordt voorlopig on hold gezet i.v.m. met focus op 

andere zaken (Corona). Agendapunt komt te vervallen.  

 

2. 20.05 u: Notulen vorige vergadering  

Status: Besluitvormend 

Bron: Maaike 

Inhoud: Notulen 9-12-2020 

Notulen: Notulen worden vastgesteld.   

 

 

3. 20.10 u: Ingekomen post 

Status Informerend 

Bron Annelies/directie  

1.  2020-12-17 Brief wijziging groepsbezetting groep 5 en 7  Agendapunt 5 

2.  Brieven met betrekking tot ‘onderwijs op afstand’ en 

‘noodopvang’  

Agendapunt 4 

 

 

4. 20.15 u: Onderwijs op afstand  

Status: Informerend  

Bron: Oudergeleding MR/SR 

Inhoud: Thuisonderwijs 

Er is een grote verscheidenheid aan hoe dit op de basisscholen in het land 

wordt vormgegeven: van veel online lessen en instructies naar alleen papieren 

lespakketten, groep 8 wel of niet op school lesgeven etc. Hoe geven we 

thuis/afstand onderwijs vorm binnen Veldvest en specifiek op de 



 
 
 
 
 
 

Brembocht?  Welke alternatieven zijn onderzocht en waarom is deze keuze 

qua vorm en inhoud gemaakt? Wat gaat er goed, en waar zien we kansen? 

Notulen: Na eerste lockdown is weer gestart met fysiek onderwijs, bij 2e lockdown 

werd beoogd noodscenario met inzet van Gynzy de primaire aanpak. Veldvest 

besluit, in overleg met GMR, om geen kinderen op school toe te laten, ook 

niet groep 8. Keuzes zijn gemaakt op basis van beschikbare informatie op 

gegeven moment met voortschrijdend inzicht. Online instructies als flexibele 

interventie ingezet de afgelopen periode.  

 

Er is feedback gevraagd aan ouders via een telefonisch oudergesprek. Door 

sommige kinderen en hun ouders wordt het als prettiger en effectiever 

ervaren om beschikbare instructiefilmpjes op een geschikt tijdstip te 

bekijken. Andere kinderen zijn meer gebaat bij (meer) online instructie en 

contact momenten. Ook is het online (nog) lastiger voor sommige kinderen 

om vragen te stellen. Mede daardoor is thuisonderwijs een stuk minder 

effectief dan onderwijs op school. Op basis van de uitkomsten van de 

oudergesprekken zijn op school-, groep- en individueel niveau aanpassingen 

doorgevoerd ten aanzien van onderwijs op afstand. Vanuit de ouders wordt 

aangegeven dat er meer behoefte is aan het vragen van feedback.  

 

Focus ligt nu op het weer openen van de school. Startscenario is om 

leerlingen van groep 7 en 8 te spreiden in groepen van 2-3, dragen van 

mondkapjes (ook leerkrachten als zij zich door de school bewegen) en geen 

uitwisseling van materialen. Leerlingen uit groep 4-6 in groepen van 4-5 

kinderen verspreiden. Gynzy proefperiode wordt verlengd en benut als 

alternatief scenario (bij mogelijke ziekte van leerkracht).  

 

Er wordt niet gelijktijdig fysiek en online lesgegeven. Leerlingen actief aan het 

werk krijgen blijft een uitdaging, ook bij online onderwijs. Monitoren 

effectiviteit van onderwijs is hierbij een aandachtspunt en het maken van 

contact met leerlingen vergt meer inspanning. Leerpunt is dat onderwijs op 

afstand niet dezelfde kwaliteit biedt als fysiek onderwijs in de klas. Extra 

aansturing blijkt noodzakelijk naast een gerichte planning en periodieke 

contactmomenten. Prioritering t.a.v. belangrijkste ontwikkelaspecten voor de 

leerlingen is een wens van de ouders (wat is minimaal nodig om achterstand 

te voorkomen).   

 

Het Veldvest kwaliteitsteam zet in op een reële en kansrijke aanpak met extra 

focus op gerichte hiaten en behoudt van een minimumniveau aan resultaten. 

De huidige manier van lesgeven wordt door leerkrachten ervaren als leerzaam 

met een hogere mate van mentale belasting. Ondanks dat deze periode zwaar 

is, overheerst een positieve drive binnen het team.  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. 20.45: Schoolse zaken 

Status: Informerend 

Bron: Directie en team 

Inhoud: - Wijzing groepsbezetting groep 5 en 7  

- Aanpassing gymrooster  

- Opening locatie Huysackers 

- Terugkoppeling studiedag 28-1-2021 

- Terugkoppeling gesprek AC en directie 

- Schoolgids proces  

- Zaal/aula inrichting oriënterend gesprek  

Notulen: Geen aanvullende vragen t.a.v. de brief waarin de groepsbezetting groep 5 

en 7 (aanstellen vervanger).  

 

In eerste instantie wordt er niet gegymd (zeker tot vakantie). Op basis van te 

ontwikkelen protocol wordt overgeschakeld van 2 keer per week gym naar 

een clustering in blokken van 1,5 uur achter elkaar. Hierdoor is er minder 

beweging/wisseling van leerkrachten.  

 

De locatie Huysackers is geopend. De groep op Huysackers wordt gezien als 

1 groep voor de Coronamaatregelen.  

 

Studiedag omgezet naar studiemiddag met specifiek aandacht voor SWOT en 

ontwikkelingspsychologie. Dit was gedaan om de tijd dat er lesgegeven kan 

worden op school te maximaliseren. Behandelen van casussen uit de praktijk. 

Aandacht voor leerlingen in plaats van processen en Corona problematiek. 

De studiedagen die nog op de agenda staan worden gehandhaafd. 

Eerstvolgend gericht op kwaliteitsanalyse.  

 

Gesprek met AC heeft plaatsgevonden. Toelichting op de relatie Huysackers 

en Brembocht (1 basisschool met 2 locaties). Er blijft 1 AC voor beide 

locaties. Activiteiten worden nu gezamenlijk gedaan. Richting de toekomst 

(bij groei) is het mogelijk/wenselijk dat er een splitsing komt.  

 

De schoolgids wordt niet volledig gereviseerd. Focus ligt op adequaat 

onderwijs geven binnen de beperkingen die COVID ons oplegt. Er wordt wel 

eerder in het proces feedback gevraagd aan de MR/SR.  

 



 
 
 
 
 
 

Zaal/aula wordt een multifunctionele ruimte. Er is een eerste ontwerp 

gemaakt. Binnen Veldvest wordt extra financiële middelen ter beschikking 

gesteld om de herinrichting te realiseren.  

 

 

 

6. 20.45: School formatie / begroting  

Status: Informerend 

Bron: Directie  

Inhoud: Stand van zaken, meenemen in proces 2de helft schooljaar 

- Leerling prognose 

- Werkgelegenheidsinventarisatie  

- Begrotingsplanning  

Notulen: Er is een leerling prognose uitgevoerd (onder en zij instroom/uitstroom). 

Verwachting is dat er groei gaat plaatsvinden op locatie ‘t Look.  Er wordt nu 

een berekening gemaakt voor de groepsformatie, begroting en formatie. 

Voor locatie Huysackers wordt niet gewerkt met een lange (4 jaar) termijn 

prognose, gezien de dynamische toestroom.  

 

De wensen en behoefte van de leerkrachten worden nu geïnventariseerd. 

Hieruit volgen eventuele mobiliteitsbewegingen.   

 

De begrotingsplannen volgen na de carnavalsvakantie. MR/SR wordt tijdens 

de vergaderingen meegenomen in het proces. T.o.v. vorig jaar wordt 

vroegtijdig de dialoog gevoerd over de begroting.  

  

 

7.   21.30 u: Rondvraag 

Status: Informeren 

Bron: Allen 

Inhoud: Ruimte voor vragen/opmerkingen/informatie vanuit alle leden 

Notulen: Geen aanvullende vragen 

 

8.: Actielijst 

Actie

num

mer: 

Actie: Verantwoorde

lijke(n): 

Afgerond voor: Voldaan 

j/n 

1 Stukje MR in nieuwsbrief 

plaatsen  

Annelies 11 feb J 



 
 
 
 
 
 

2 Pagina MR/SR website 

actualiseren 

Nikki Februari J 

     

     

 

9: Agendapunten volgende vergadering 

  

 Vergaderdata 

 Schoolse zaken 

 Kwaliteitsanalyse 

 Formatie/begroting 

  

  

 


