Verslag vergadering MR - 28 september 2015
Aanwezig: mevr. Sevenheck, mevr. Koevoets, mevr. Ubachs, mevr. Spiertz, dhr. Faassen, dhr. Van
Megen, dhr. Brouns

OPENING
De voorzitter heet iedereen welkom.

NOTULEN VERGADERING 8 JUNI 2015
De notulen worden goedgekeurd. Dhr. Brouns zal het verslag definitief maken.

OVERLEG MET DE DIRECTIE
SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL
Het nieuwe schoolondersteuningsprofiel is voor akkoord getekend.
PASSEND ONDERWIJS
In het kader van passend onderwijs zijn 2 leerlingen naar “Taalschool der Werelddelen”
doorverwezen.
SCHOOLGIDS
Dhr. Brouns geeft een opsomming van opmerkingen over de schoolgids. Mevr. Sevenheck
noteert deze en past hier de schoolgids op aan.
Dhr. Faassen vraagt aan mevr. Sevenheck naar de mogelijkheid van een lijst met gebruikte
afkortingen en verklaringen in de schoolgids. Dhr. Brouns zal mevr. Sevenheck een lijst met
afkortingen doen toekomen.
De MR geeft haar goedkeuring aan de schoolgids.
STAND VAN ZAKEN SCHATKIST OP LOCATIE DE VELDHOF
Plan staat momenteel in ijskast. In juli 2016 zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.
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OVERIGE MEDEDELINGEN EN INFO DIRECTIE
Mevr. Sevenheck meldt dat De Veldhof een groeischool is. De school telt momenteel 8
leerlingen meer dan op hetzelfde tijdstip in 2014.
Er is één nieuwe leerling afkomstig uit Syrië en er is een intakegesprek geweest voor een
leerling voor groep 8.
Het nieuwe College van Bestuur van Movare heeft De Veldhof inmiddels bezocht. Men was
onder de indruk van de rust die in school heerst. Ook de ligging met de ruime
buitenfaciliteiten kon bekoren.
Binnenkort zal een serviceteam van Movare De Veldhof bezoeken. Dit i.v.m. met teldatum en
financiën. De toename van het aantal leerlingen vereist een nieuwe begroting. Een
definitieve begroting kan hierdoor pas midden Oktober gereed zijn. Dit is het gevolg van een
zgn. T-telling van leerlingen; om de begroting op een eerder tijdstip definitief te kunnen
maken wil De Veldhof graag terug naar een T-1 telling. Bij een T-1 telling wordt het aantal
leerlingen van het vorige schooljaar als grondslag voor de begroting gebruikt. Op het
meetmoment waren 273 leerlingen op school ingeschreven.
Juf. Esther is gestart met haar re-integratie. Drie ochtenden in de week, van 8.30 tot 11.00
uur verricht zij aangepaste werkzaamheden.
Vrijdag 2 Oktober is de eerste studiedag. De onderbouw zal aandacht besteden aan de
‘ontwikkeling van het jonge kind’, de bovenbouw besteedt aandacht aan een nieuwe
taalmethode voor leesonderwijs.
Het aantal studiedagen is dit schooljaar groter dan afgelopen jaar. Dit heeft ermee te maken
dat enkele studiedagen op halve lesdagen gepland staan.
De Veldhof heeft een nieuw LAS genaamd ParnasSys ingevoerd. Tijdens de vakantie werd het
team hiervoor bijgeschoold.
INFORMATIEUITWISSELING TUSSEN MR EN OUDERVERENIGING
Mevr. Sevenheck zal, gezien haar aanwezigheid bij de MR vergadering en de vergadering van
de Oudervereniging, de spil zijn als het gaat om informatie-uitwisseling tussen de MR en de
Oudervereniging.
De Oudervereniging geeft zelf aan als zij behoefte heeft aan extra informatie-uitwisseling.
COMMUNICATIE TEAM-OUDERS, ISY
ISY is de eerste twee weken van het schooljaar niet actief geweest i.v.m. de omschakeling
naar een nieuw administratiesysteem. Momenteel is ISY actief.
De agenda van ISY is op dit moment nog leeg, hier wordt nog aan gewerkt en zal spoedig
worden gevuld.
Van iedere groep zijn er 3 tot 4 ouders die zich nog niet hebben aangemeld bij ISY. Ook aan
de herinneringsbrief is geen gehoor gegeven. Betreffende ouders zullen nogmaals door de
school benaderd worden.
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ACTIVITEITENPLAN/JAARPLAN MR, ONDERWERPEN DIRECTIE (INCL. DEADLINES)
AANDRAGEN
Dhr. Faassen meldt dat er via de vakbond extra MR-gelden ontvangen kunnen worden bij
indiening van een Activiteitenplan.
Mevr. Sevenheck zal dhr. Faassen een lijst met activiteiten van de directie doen toekomen.
RONDVRAAG
Dhr. Van Megen meldt dat de tijden van de bijeenkomsten van de Tijdelijke Commissie
Grondslagen voor een werkend iemand niet haalbaar zijn.
Dhr. Van Megen vraagt naar de stand van zaken omtrent Cantajong. Mevr. Sevenheck heeft
hier binnenkort een gesprek over, waarna e.e.a. naar de leerlingen en ouders
gecommuniceerd kan worden. Na de herfstvakantie gaat het project van start.
Dhr. Faassen informeert naar de juistheid van de urenberekening. Volgens dhr. Faassen zijn
dit 944,25 uur in plaats van de vermelde 946,25 uur. Mevr. Sevenheck zal dit controleren.
Dhr. Faassen vraagt naar de nieuwe functieomschrijvingen bij De Veldhof. Mevr. Sevenheck
kan dit niet bevestigingen, wel weet zij te melden dat alle leraren in 2017 geregistreerd
moeten zijn en dat er tegenwoordig wel leraren in schaal LB werkzaam zijn.
Dhr. Faassen maakt een opmerking over het instemmingsrecht van de MR bij de vaststelling
van de hoogte van de ouderbijdrage. Volgens mevr. Sevenheck dient de oudervereniging
alleen bij verhoging instemming te vragen.

BINNENGEKOMEN STUKKEN
Diversen reclamewerk
Cursusaanbod voor leden MR. 16 en 17 November is er een basiscursus gepland. Enkele leden
hebben interesse hieraan deel te nemen.
Diverse verslagen van de GMR.

INVULLING FUNCTIE SECRETARIS
Dhr. Brouns vervult de functie van secretaris. Het notuleren zal vanaf komende vergadering via een
roulatiesysteem gebeuren.

MR-GELD (NATUURTUIN)
Dhr. Brouns geeft aan dat MR-gelden bedoeld zijn voor het uitvoeren van MR-taken.
De MR wacht tot de kasreserves weer zijn aangevuld, daarna zal een eventuele bijdrage aan de
natuurtuin overlegd worden.
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VACATURES OUDER EN PERSONEEL GMR REGIO KERKRADE
Dhr. Van Megen geeft aan geïnteresseerd te zijn indien combinatie met werk mogelijk is.
Vanuit de personeelsgeleding is er geen interesse.

ACTIVITEITENPLAN/JAARPLAN MR, ONDERWERPEN OVERIG AANDRAGEN
Het actieplan zal dezelfde onderwerpen bevatten, met aangepaste data.
Dhr. Faassen geeft een aantal nieuwe onderwerpen aan: ARBO-zaken, Ouderbijdrage en Overleg
Oudervereniging/MR.

RONDVRAAG
Dhr. Van Megen vraagt naar het weggaan van een leerling i.v.m. pestgedrag. Volgens de leden uit de
docentengeleding was er meer aan de hand, maar kunnen zij uit privacy-redenen hierover niet
uitweiden. Naar aanleiding van de vraag van dhr. Van Megen ontstaat een discussie over wat er wel
en niet bij de MR over leerlingen besproken mag worden. De conclusie is dat i.v.m. privacy er maar
zeer beperkte informatie verschaft kan worden.
Dhr. Faassen vraagt naar het tijdstip dat een leerkracht een ouder bij problemen zal benaderen.
Hierin is geen eenheid. Iedere leerkracht bepaald dit naar eigen goedvinden.

VOLGENDE VERGADERING: MAANDAG 23 NOVEMBER 2015, 20.00 uur
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