Notulen SR/MR vergadering 6 februari 2018
1. Aanwezig: Dorien, Hera, Annelies, Janneke, Veronique, Simon, Remko, Maaike,
Mirjam (not.)
2. N.a.v. verslag vorige vergadering:
- Begroting SR/MR: Het te besteden bedrag ligt rond 500,- euro. De vraag komt op
wat wij willen doen met dit bedrag. Ideeën kunnen volgende vergadering naar
voren worden gebracht.
- Reglement: Veronique stelt vragen over het reglement: moet er nog een getekende
versie komen? ‘Ja’, antwoordt Simon. Dit moet nog gebeuren, door de voorzitter,
secretaris en Hera.
- In het reglement staat beschreven op welke wijze we verslag uitbrengen van de
vergaderingen. Afspraken hierover beogen tempo hierin te houden. Dit hopen we
te bereiken door binnen twee weken notulen rond te sturen naar de SR/MR leden.
Ieder reageert binnen deze twee weken en vervolgens verzamelt de notulist alle
opmerkingen en kan het verslag door naar Jolanda. Zij draagt zorg voor het
plaatsen van het verslag op de website. Deze afspraken brengen met zich mee dat
artikel 8 van het reglement aangepast zal worden. Simon zal hiervoor zorg dragen.
- Ook wordt opgemerkt dat het hier om een huishoudelijk reglement gaat. Hier
horen nog statuten bij. Daarin zal waarschijnlijk ook de zittingstermijn van MRleden beschreven staan. Hoe het hiermee zit, wordt uitgezocht door Simon en
Veronique. Officieel horen reglement en statuten op gebied van medezeggenschap
vindbaar te zijn op de website van de school.
- Uit de bespreking van dit punt blijkt dat de website niet up to date is. Secretaris is
nu Jolanda. Ook de vergaderdata worden gemist. Annelies zal hierover contact
opnemen met Guus, zodat de website kan worden aangepast.
3. KAR:
Presentatie van de KAR vanuit MR is nu gepland op dinsdag 20 maart. Communicatie
hierover naar de leerkrachten is een aandachtspunt! Het programma van de presentatie
is af. Maaike zal het programma nog mailen aan alle SR/MR leden.
4. Personele zaken:
- Guus zal met prepensioen gaan, per 1 mei
- Enkele groepen passeren de revue
- Leerlingenprognose is afgegeven: prognose per 1 februari is dat er op 1 oktober 14
leerlingen minder op de Brembocht zitten dan nu het geval is. Dit komt m.n. door
de grote uitstroom van groep 8. Verwachting is dat zich, net zoals vorig jaar, nog
diverse leerlingen zullen aanmelden na 1 februari. N.a.v. dit punt ontstaat een
discussie over PR. Voorlopige conclusie is dat er meer aandacht mag zijn hiervoor,
zeker wat betreft het digitale aspect van PR. Hierover maakt Maaike een afspraak
met Dorien en Hera. Dit punt komt volgende vergadering terug.
5. Mededelingen:
- Over enige tijd zal er weer een tevredenheidspeiling worden uitgezet vanuit
Veldvest, onder leerlingen, ouders en leerkrachten
- De Brembocht heeft zich aangemeld voor een intern audit kwaliteitsonderzoek met
speciale aandacht voor het onderwerp ‘passend onderwijs’. Veldvest heeft deze
audit ontworpen als kwaliteitsinstrument voor zelfevaluatie om specifieke

-

-

onderwerpen tegen het licht te kunnen houden en hierop verder te kunnen
ontwikkelen wanneer dit nodig wordt gevonden.
Herinrichting extern: er is overleg tussen gemeente en school. Gemeente heeft
aangegeven waarvoor zij verantwoordelijk is bij de herinrichting van het
schoolplein. Ook AC en stagiaires vanuit Fontys denken mee over herinrichting
van het plein. Er wordt gewerkt aan een globaal plan voor de herinrichting.
Herinrichting intern: bijna afgerond. Er zal een ‘Open Huis’ worden georganiseerd
om de herinrichting van de school te vieren.
Op de studiedag van dinsdag 6 februari is o.a. gewerkt aan de analyse van de Citotoetsen.

6. Wat verder ter tafel komt:
- Er lag nog een vraag over de GMR en berichtgeving van haar vergaderingen. De
notulen gaan nu naar Remko. Remko heeft al aangegeven dat de notulen beter
gestuurd kunnen worden naar het e-mail adres van de schoolraad:
schoolraad.brembocht@gmail.com . Daarnaast heeft Remko sinds 24/1 geen
notulen van de GMR meer ontvangen en staan deze (niet meer) op de website van
Veldvest. Veronique zal dit uitzoeken.
- Mirjam geeft aan, aan het einde van het schooljaar haar SR-lidmaatschap neer te
leggen.
7. Punten volgende vergadering:
- Ideeën voor investering van het beschikbare bedrag voor SR/MR
- Formatie globaal & leerlingentelling voor in het schooljaar ‘18/’19
- Statuten & reglement
- PR

