Notulen Medezeggenschapsraad
Datum: 22 september 2014
Aanwezig: H. Sevenheck (1e gedeelte), N. Koevoets, W. Faassen, F. Weelen, K. Spiertz, K. Kastelic
Afwezig: A. Erkens, E. Horbach

NOTULEN (overleg met directie)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Mededelingen en info directie
 Jaarverslag:
Na enkele opmerkingen van de MR wordt het jaarverslag geaccordeerd.
 Schoolgids:
Na een kleine aanpassing wordt de schoolgids goedgekeurd. De voorzitter MR
ondertekend de schoolgids.
 Formatie schooljaar: Na de eerste schoolweken blijkt de invulling van de formatie
volgens verwachting te verlopen.
 Fusie: Geen nieuws aangaande de eventuele fusie.
 De verbouwing is bijna gereed. Oplevering in week 39.
 Juffrouw Erkens is ziek vanaf de derde schoolweek. Er wordt voor vervanging gezorgd.
 Enkele organisatorische wijzigingen bij Movare worden toegelicht.
3. Rondvraag:
 Meneer Faassen: Er is onduidelijkheid over de spelregels aangaande de inkrimping van
de MR. Welke regelementen kunnen worden gevolgd? Mevrouw Sevenheck zal dit
verder uitzoeken.
NOTULEN (MR-vergadering)
4. Binnengekomen stukken:
Uitnodiging voor regiobijeenkomst GMR op donderdag 30 oktober.
5. MR-geld:
 Indien de financiële situatie van de MR het toelaat (minimaal €1500,- in kas) kan dit geld
eventueel besteed worden aan onderwijsondersteunende zaken. Een voorbeeld is het
aanschaffen van een nieuwe rekenmethode. Het lerarenteam doet een voorstel voor
mogelijke bestedingen.
6. Sluit de studiemethode van De Veldhof aan op de studiemethode van het middelbaar
onderwijs? Uit de feedback van het Middelbaar onderwijs blijkt dat de studiemethode
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voldoet.
7. Verkiezingen MR:
1 keer in de 4 jaar zijn MR verkiezingen. Dhr Faassen zal een oproep doen aan de ouders om
deel te nemen aan de verkiezingen.
8. Attentie voor ex leden MR: De MR leden die onlangs afscheid genomen hebben worden
tijdens de volgende vergadering, 17 november om 20:00 uur, bedankt voor hun diensten
middels een cadeaubon van €25,- en een stukje vlaai.
9. Rondvraag:
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De volgende vergadering is op maandag 17
november om 20:00 uur.

ACTIEPUNTEN:
Mevr Sevenheck: Spelregels inkrimpen MR
Leraren team: voorstellen mbt besteding MR geld
Dhr Faassen: Oproep MR verkiezingen
Mevr Spiertz: aanschaf cadeaubonnen
Mevr Koevoets: vlaai tijdens volgende vergadering
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