Notulen SR/MR vergadering 6 maart 2018
1. Aanwezig: Annelies, Jolanda, Veronique, Mirjam, Remko, Maaike, Simon (not.)
2. Opening:
Remko merkt op dat hij niet van alle afwezigen een afmelding heeft ontvangen.
3. Besteding MR budget:
Begroting SR/MR: Het te besteden bedrag ligt rond 500, - euro.
Er worden een aantal ideeën geopperd voor de aanwending van het MR Budget.
Hieruit worden 5 mogelijke doelen gesteriliseerd. Remko geeft aan deze 5 opties op
mail te zetten en de leden MR/SR te laten kiezen. De meeste stemmen gelden.
Er kan gekozen worden uit de volgende 5 opties:
1.Schoolplein: Bijleggen bij budget voor het nieuwe schoolplein. Aangezien het
nieuwe schoolplein in 2020 gerealiseerd gaat worden kunnen we gedurende 3 jaar een
“X” bedrag van het budget reserveren en dit totaal aanwenden om bij de dragen aan
het nieuwe schoolplein.
2. Buddy workshop: Organiseren van een buddy workshop voor ouders en kinderen.
Waarbij men elkaar kan helpen door bijvoorbeeld “best practice” te delen. Denk
hierbij aan ouders met kinderen met Dyslexie of bijvoorbeeld vluchtelingen en hun
kinderen aansluiting laten vinden bij andere ouders en kinderen. Verbinden met elkaar
en de school. Welke vorm van Buddy’s en met welk thema moet nog onderzocht
worden.
3. Kiva workshop: In het kader dat Kiva zowel op school als thuis gedragen moet
worden kunnen ouders dmv een workshop de basis van Kiva leren. Deze workshop is
eerder gegeven. Er zijn natuurlijk nadien nieuwe ouders bijgekomen waardoor het een
onderwerp is wat de aandacht blijft vragen.
4. Arbeidsmarkt thema avond:
Vroeger was het aanbod van opleidingen na basis
en/of middelbaar onderwijs vrij duidelijk. De ontwikkelingen bij opleidingen en op de
arbeidsmarkt gaan nu echter zo snel dat er nu nog niet bekend is wat er over 10 jaar
gevraagd wordt. Een kijkje in de ontwikkelingen en toekomst voor onze kinderen.
5. Brembochtdag:
de brembochtdag.

(Een deel van) Het MR-budget aanwenden om bij te leggen bij

4. Formatie begroting globaal:
Veldvest keek voorheen alleen naar de school zelf. Het leerlingenaantal en de 3
voorgaande begrotingsjaren lagen ten grondslag aan het bepalen van het budget.
Veldvest gaat nu een standaard voor alle scholen binnen de stichting hanteren.
Daarnaast liggen er nog geen concrete plannen hoe werkdrukverlaging moet worden
gerealiseerd. Dit staat wel op de agenda.

5. Huishoudelijk Reglement:
Simon heeft alle besproken aanpassingen doorgevoerd. Het reglement is ondertekend
door de voorzitter en de secretaris. Jolanda zorgt ervoor dat deze op de site komt te
staan en dat het getekende exemplaar wordt gearchiveerd.
Veronique heeft statuten van de website https://infowms.nl/ gehaald en waar van
toepassing deze aangepast. Hier wordt kort doorheen gelopen. Het dringende verzoek
om de statuten voor volgende vergadering door te nemen zodat deze kunnen worden
vastgesteld.
6. PR:
Maaike heeft een verkennend gesprek gehad met Hera. De eerste ideeën zij n
uitgewisseld en Hera zou dit doorspreken met Julia, Guus en Dorien. Wordt vervolgd.
7. KAR/LAR
20 maart vinden de klassenbezoeken plaats door Remko, Mirjam en Maaike. Hiervan
zullen ze volgende vergadering verslag uitbrengen.
8. Personele zaken:
Jolanda deelt mee dat we ook bij de Brembocht de afgelopen 2 weken te kampen
hebben gehad met een hoog ziekteverzuim. Gelukkig heeft het team dit intern goed op
kunnen vangen en daar mogen we (het team) trots op zijn. Dit wordt door de
oudergeleding onderschreven.
Dorien Felten is ook ziek, haar ziekteverzuim is niet werk gerelateerd en gaat
waarschijnlijk langere tijd duren. Binnen Veldvest is gekeken voor vervanging van
enkele van haar taken. Miranda Evers, educatief ondersteuner van Veldvest, is
gevraagd de ondersteuning en begeleiding van de leerkrachten van groep 4 op haar te
nemen. Daarnaast blijft Ilse Meelker betrokken bij groep 4.
Hera zoekt ondersteuning bij collega-directeuren binnen Veldvest voor specifieke
vragen en taken op MT-gebied.
9. Rondvraag:
Remko: De statuten bieden houvast, overzicht en structuur. En ze dragen bij aan de
bedoeling van de SR. Goede vertegenwoordiging van kinderen, ouders en personeel in
het belang van de kinderen en het onderwijs dat zij krijgen. Ze bieden ook aanvullende
kaders voor samenwerking in het begrotingsproces tussen SR en directie/personeel
van de Brembocht en Veldvest. Gezien de ontwikkelingen die we bijna dagelijks
horen over tekorten en werkdruk in het basisonderwijs wil de SR zich nadrukkelijk
inzetten voor een toekomstbestendige en vitale formatie. Want dat is essentieel voor
goed onderwijs. Dit is sterk verweven met begroting, beleid, visie en strategie op
zowel Brembocht als Veldvest niveau. Dit is het belangrijkste agendapunt voor de
volgende vergadering..
Wat wil de school nu, hoe verhoudt zich dat tot de begroting en de formatie. Wat
vraagt de school en de maatschappij in de toekomst en hoe kunnen we daar naar toe
werken.
Maaike: kan niet aanwezig zijn bij de volgende vergadering van 3 april a.s.
Jolanda: er zijn 3 nieuwe verkeersbrigadiers opgeleid waardoor we op dit moment een
goede bezetting hebben met zowel vaste als flexibele brigadiers.

Agenda MR vergadering 3 april a.s.:
-

Terugkoppeling bezoeken groep 6 t/m KAR/LAR
Statuten
Begroting en formatievoorstel 2018/2019
Besteding MR gelden

Notulist: Veronique

