GMR VELDVEST
notulen

Soort vergadering:

GMR/CVB

datum:
tijd:

08-12-2016
19.30-21.30 uur

GMR Veldvest Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven, @: gmr@veldvest.nl

Deel 1: GMR
1.

19.30 uur Opening
Aanwezig: Kris van der Velde, Monique Hovens, Sander Jongerius, Hans Saris, Ellen Briër,
Jacintha de Laat, Harm-Jan Wijngaarden, Linda Vrijsen, Freek van Reen, Theo Snelders
(GMR), Jos de Mönnink, Niek Coelen (CVB)
Afwezig met berichtgeving: Job van der Sijs, Henriëtte Thuijs
Afwezig

2.

19.35 uur Notulen vorige vergadering
Status:

Besluitvormend

Bron:

Notulen van 20-10-2016

Inhoud:

Aanvullingen/wijzigingen aanbrengen, vragen stellen.

Notulen:

Kris van der Velde was afwezig, maar staat ook bij de aanwezigen.
Actiepunten zie lijst.
Freek heeft Klaas Koelewijn uitgenodigd. Hij kan niet voor de aprilvergadering. De datum
wordt nog nader bepaald.
Freek neemt contact op met de RVT om een bespreking te regelen.
N.a.v. fotograaf: We maken er een actiepunt van de fotograaf te (laten) regelen. Het duurt
nu te lang.

3.

19.45 uur Evaluatie bijeenkomst met MR-en.
Status:

Informatief / besluitvormend

Bron:

Notulen van 24-11-2016

Inhoud:

Evaluatie bijeenkomst en vaststelling notulen

Notulen:

Zie notulen bijeenkomst.
Naar aanleiding van de vergadering is de vraag gerezen: Hoe zijn de contacten met
vergelijkbare projecten buiten Veldvest?
Veldvest probeert de expertise intern te vergroten en de voorziening terug in de eigen
school te brengen. Ilona Schungel en Pauline Bisseling zijn nu en in de toekomst ter
ondersteuning. Veldvest is aangesloten bij samenwerkingsverband te Kempen, waarin ook
gezocht wordt naar samenwerking en hoe aan meer expertise te komen. Alles staat nu
nog in de kinderschoenen.
In de presentatie zou opgenomen kunnen worden hoe de 40 uur ondersteuning ingevuld
wordt, hoe men ook buiten Veldvest zoekt ter borging van de expertise en wat er op de
scholen zelf in dit kader gebeurt. Zo verantwoord je ook meteen de financiën in dit kader.
Verdere openstaande vragen:
Is de het signaleringsproces effectief?

Waarom zijn er twee benaderingen van de voorziening binnen Veldvest? (Rank en andere
scholen?)
De bijeenkomst ging later over in een discussie over 2 benaderingen van het onderwerp:
kies je voor implementatie in de scholen zelf of richt je een speciale groep op, waarin je
de kinderen bijeenzet. Veldvest heeft hierin gekozen om de kinderen zo veel mogelijk in
hun natuurlijke habitat te laten ontwikkelen.
4.

20.00 uur Passend onderwijs
Status:

Informatief

Bron:

Freek van Reen

Inhoud:

Update vanuit de OPR

Notulen:

Volgende week wordt de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband besproken.
Komt volgende keer terug.
Klaas Koelewijn komt in het voorjaar een keer in de vergadering terug.
Het loopt steeds soepeler binnen het verband. Men gaat professioneel om met de materie
en de samenwerking.

5.

20.10 uur Beleidsgroepen/commissies
Status:

Informatief

Bron:

Leden van de beleidsgroepen

Inhoud:

Update vanuit de beleidsgroepen

Notulen:

De beleidsgroepen zijn op de hoogte gesteld van de nieuwe contactpersonen.
De IPB-groep moet nog bij elkaar komen. Linda krijgt de notulen en probeert bij de
vergadering aanwezig te zijn.
De personeelscommissie is nog niet bijeen geweest. Wij willen in januari (vóór de
volgende vergadering) een keer bij elkaar te komen om de stand van zaken op een rij te
zetten. De wet WWZ heeft grote invloed op de mogelijkheid van invulling en op de
werkvloer.

6.

20.25 uur Rondvraag
Vakantierooster: akkoord
MR-bezoeken: Doelstelling van onze bezoeken aan de MR-en is sfeer proeven,
kennismaken en laagdrempelig zijn. Mogelijk kunnen we er bovenschoolse zaken uit
destilleren.
Het sjabloon, wat voor bezoek aan de vergaderingen gemaakt is gaat veel verder en zou
herzien moeten worden. Freek zal dit met Job bespreken.
Ellen heeft vanuit een andere stichting is een helder en beknopt document met een
omschrijving van plaats en taken. van de (G)MR. Ellen verspreidt dit onder de (G)MR-leden.
De door de GMR opgestelde speerpunten voor het komende schooljaar en notulen van de
bijeenkomst met de MR-en op 24 nov. jl. worden volgende week verspreid.

Deel 2: GMR/CVB
7.

8.

20.35 uur Notulen vorige vergadering
Status:

Besluitvormend

Bron:

Notulen van 20-10-2016

Inhoud:

Aanvullingen/wijzigingen aanbrengen, vragen stellen.

Notulen:

Geen opmerkingen

20.40 uur Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Veldvest
Status:

Informatief

Bron:

Presentatie Sander Huiswoud en Maria Veenvliet

Inhoud:

Sander en Maria leggen de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek van afgelopen jaar
voor.

Notulen:

Welkom Maria Veenvliet en Sander Huiswoud.
Presentatie is bijgevoegd bij de notulen. De presentatie omvat de doelstellingen van de
kwaliteitszorg binnen Veldvest en het traject naar het bereiken daarvan. Tevens zijn de
sterke en verbeterpunten gepresenteerd.
Een belangrijk onderdeel is een goede kennis van je schoolpopulatie (achtergrond,
thuissituatie, leerniveau enz.), van waaruit je passend onderwijs gestalte geeft.
De tevredenheidspeiling is onlangs afgenomen middels vragenlijsten afgestemd op en
uitgereikt aan ouders, personeel en leerlingen.
Het tevredenheidsonderzoek kleurt voor het overgrote deel groen ( voldoende). Het is van
belang de onderdelen uit te diepen, daar bijv. één onderwerp, dat op één school speelt
een onderdeel rood kleurde. Het is een prima instrument om je school te plaatsen. Over
het algemeen waren ouders, kinderen en personeel tevreden. Het personeel was de meest
kritische component. Verder was er een grote consistentie tussen de drie groepen.
De stichting wordt gebenchmarkt met andere stichtingen in den lande en scholen met
andere scholen. Ook binnen de stichting kun je onderling benchmarken.
In 2018 wordt het onderzoek herhaald.

9.

21.15

Speerpunt technologische ontwikkelingen

Status:

Informatief

Bron:

Consolidatie speerpunten GMR

Inhoud:

Toelichting van het nieuwe speerpunt technologische ontwikkelingen

Notulen:

De technologische ontwikkelingen gaan erg snel. We zouden graag in mei een beeld in de
toekomst proberen te schetsen en hoe Veldvest daarin staat. Welke technologische
ontwikkelingen ontstaan in de nabije toekomst en wat is de mogelijke impact op het
onderwijs. Wat betekent dat dan voorde mensen op de werkvloer?
SLO heeft in het nabije verleden een stuk over leerplanontwikkeling geschreven over
wetenschap en technologie. Dat is mogelijk ter kennisname te gebruiken.
Ruud Ventenaar heeft een beeld geschetst over mogelijke toekomstige ontwikkelingen op
het HBO en WO. Mogelijk is dat ook een inspiratiebron
Ook dichter bij het heden geldt bijvoorbeeld de vraag: Hoe gaan we ook in de nabije
toekomst om met digitale geletterdheid van de leerkrachten?

Mogelijk is het voor de beleidsgroep ICT ook goed om deze blikken in de toekomst te
gebruiken om zich te richten.
Als GMR is het goed om de laatste rapportage van de beleidsgroep ICT te bespreken.
Het is erg interessant om vergezichten te verkennen en dat te proberen terug te vertalen
naar nu. Dat moeten we wel voor mei inplannen. Sander en Kris nemen hiertoe initiatief.
Kennisnet is mogelijk ook een inspiratiebron hiervoor.
10.

21.20 uur Evaluatie vergadering
Status:
Bron:

Deze vergadering

Inhoud:

Reacties op het verloop van de vergadering en de inhoud.

Notulen:

Jammer dat de presentatie vastliep. Fijn om te horen, dat het goed gaat binnen de
stichting.
Het was een open, heldere vergadering, waarin iedereen aan bod kon komen.
Fijn, dat de evaluatie van de bijeenkomst met de MR-en op zo’n korte termijn aan bod
kwam
Het was een vergadering, waarin discussie plaatsvond en plaats kon vinden.

11.

21.25 uur Rondvraag
We communiceren met MR-en. Om dit te kunnen doen hebben we aan de MR-en diverse
verzoeken tot aanlevering van de naam en mailadres van de voorzitter en de
contactpersoon gestuurd. We krijgen van een aantal MR-en geen reactie. Aan het CVB de
vraag om de directies te wijzen op het aanleveren van de gegevens (voorzitter en
contactpersoon)

