Notulen MR-vergadering
Datum: 25 januari 2016
Notulant: Nicole Koevoets
Aanwezig: Hellen Sevenheck, Suzanne Ubachs, Karin Spiertz, Nicole Koevoets, Wim Faassen, Erik van
Megen, Ralf Brouns
Afwezig: --Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Notulen vorige vergadering:
 Overleg met directie: punt 8 (rondvraag) daar staat vervangersbank, maar moet zijn
vervangingsfonds. Hellen houdt de GMR niet op de hoogte maar de MR.
 Overig: punt 5 (scholing MR-leden) (G)MR moet zijn GMR
Suzanne Ubachs zal de punten aanpassen in de notulen.
Overleg met directie:
1. Groepsindeling en formatie:
 De LIO-leerkracht heeft besloten niet te starten op onze school. Daardoor kwam het
formeren van een extra kleutergroep in het gedrang. Hellen Sevenheck heeft hierover het
gesprek gevoerd met het CvB. De school heeft op het moment meer kinderen dan de
oorspronkelijke prognose en daardoor is er groeiformatie ontstaan. Dit betekent dat er
ruimte is ontstaan voor 0,6 FTE. Denise Meuleman gaat deze invullen van 1 februari tot 1
augustus 2016. Zij zal op maandag, dinsdag en donderdag in de klas zijn en op woensdag en
vrijdag zal Miriam Heijdendael de groep opvangen. Hellen Sevenheck vangt op woensdag
groep 1/2 van Gerda Vercouteren op.
 Van 1 februari tot 1 augustus 2016 is er een nieuwe conciërge aangesteld voor 12 uur per
week. Dit is een tijdelijke taak die vanuit het schoolbudget wordt bekostigd.
2. Passend onderwijs:
Geen nieuwe zaken.
3. Informatie uitwisseling MR-Oudervereniging:
Geen nieuwe zaken.
4. Communicatie team-ouders, ISY:
Vanuit de oudergeleding komt het verzoek om een bericht te plaatsen op ISY waarin ouders
wordt gevraagd hun kinderen op tijd naar school te brengen. Hellen Sevenheck zal dit verzoek
inwilligen. Leerlingen die veelvuldig te laat komen krijgen een briefje mee van de leerkracht dat
ondertekend moet worden door de ouders.
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5. Strategisch beleidsplan 2016-2020:
Het concept strategisch beleidsplan is door Movare aan iedereen verstrekt. Een aantal zaken
moeten nog verfijnd worden en zullen worden aangepast. Op 1 februari 2016 zal Movare het
strategisch beleidsplan presenteren aan het personeel.
6. Activiteitenplan/jaarplan MR:
Het activiteitenplan/jaarplan is doorgenomen en Wim Faassen zal het verder aanpassen.
7. Klachten:
Geen klachten. Echter wel een brief van een (oppas)oma die een brief naar het CvB heeft
gestuurd waarin ze aangeeft heel blij te zijn met de werkwijze en inzet op deze school van
leerkrachten en directie. School heeft dit als heel hartverwarmend ervaren.
8. Kerstdiner (voedselveiligheid, aanbod en locatie afhalen leerlingen):
Ralf Brouns is, mede als meerdere ouders, bezorgt over de voedselveiligheid tijdens het kerstdiner.
Het eten staat van 15.30 tot 18.00 uur ongekoeld in een warm schoolgebouw, het is onduidelijk
wanneer het eten bereid is en er is geen zicht op de hygiëne in de keukens. De schoolleiding zegt zich
zeer wel bewust te zijn van de risico’s, maar vertrouwd op de verantwoordelijkheid van de ouders die
het eten bereiden.
Eten dat door de school niet vertrouwd wordt, wordt niet aangeboden aan de leerlingen. Voor
volgend jaar zal de school een verzoek doen aan ouders om rekening te houden met wat ze
aanbieden en vragen om dit vers aan te leveren.
9. Overige mededelingen en info directie:
Hellen Sevenheck vraagt naar de informatie m.b.t. het functiebouwhuis vanuit de GMR. Er zijn
wat onduidelijkheden ontstaan naar aanleiding van wat Hellen Sevenheck hierover heeft
gehoord via het bestuur en wat de oudergeleding heeft gehoord op de MR-cursus. Eric van
Megen gaat dit verder navragen.
10. Rondvraag:
 Dhr. Brouns: Op 11 september 2016 is er een dorpsfeest in Eygelshoven. Er is een
mogelijkheid om een stand te huren. Hellen Sevenheck zal dit terugkoppelen met de
Oudervereniging.
 Eric van Megen: Als er sprake is van pesten, wordt dit dan met de ouders van beide partijen
teruggekoppeld? Antwoord: Ja!
Overig:
1. Binnengekomen stukken:
Deze zijn eerder al via de mail bij de leden van de MR binnengekomen. Verder geen nieuwe
stukken.
2. Werkdruk basisonderwijs en consequenties voor functioneren MR:
De oudergeleding vraagt zich af of het geschetste beeld van de tv-uitzending n.a.v. een
onderzoek naar werkdruk van leerkrachten herkenbaar is. De personeelsgeleding beaamt dit. Het
functioneren binnen de MR komt niet in het gedrang door de werkdruk. De uren die dienen voor
de MR staan beschreven in de normjaartaak.
3. Website De Veldhof:
Heel veel scholen van Movare hebben een probleem gehad met hun website vanwege een hack.
Deze is inmiddels opgelost en alles is weer up-to-date. Alleen de verslagen van de MR ontbreken
nog op onze website. Nicole Koevoets zal dit verder oppakken met Miriam Heijdendael.
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4. Vacature (ouder en personeel) GMR regio Kerkrade:
Niemand stelt zich hiervoor beschikbaar.
5. Scholing MR-leden:
Er is nog een cursus begroting en financiën. Mochten er leden zijn die nog een andere cursus
willen volgen dan kan dit.
6. Activiteitenplan/jaarplan MR, uitwerking:
Wim Faasen zal dit verder aanpassen en bijwerken.
7. MR-gelden:
Geen mededelingen verder.
8. Rondvraag:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

VOLGENDE VERGADERING: MAANDAG 4 APRIL, 19.30 UUR.
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