MR De Veldhof | NOTULEN
Datum | tijd vergadering 5 juni 2018 | 19.30 uur | Locatie BS. De Veldhof
Notulist

Nicole Koevoets

Aanwezig:

Soort vergadering

Overlegvergadering

Eric van Megen, Nicolle Haanraats, Nicole Koevoets

Notulen vorige
vergadering

19 maart 2018,
geaccordeerd

Hellen Sevenheck, Kiki Huijnen (CvB)
Afwezig:
Karin Spiertz, Suzanne Ubachs, Patricia Kamphuis

Overleg met CvB (Kiki Huijnen)

Dit overleg heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Klachten

Er is één klacht binnengekomen van twee ouders m.b.t. een leerling in de onderbouw.

Urenberekening 2018-2019

Urenberekening wordt goedgekeurd. De vakanties zijn al reeds gecommuniceerd naar ouders, de extra
vrije dagen volgen spoedig. Per groep blijft er 6,25 uur over als reserve.

Concept groepsbezetting en vacatureruimte

Het concept wordt goedgekeurd door de personeelsgeleding. Er is een kandidaat gevonden voor de
vacatureruimte. Movare heeft de voorgestelde extra formatie (1.6 FTE) geaccordeerd.

Werkdrukgelden

Binnen het team is er geïnventariseerd waar de extra gelden graag aan besteed willen worden. Naar
voren kwam dat een werkdrukverlichting kan ontstaan door meer ruimte te creëren voor overleg,
ontwikkeling en administratieve zaken. Er is gekozen voor urenuitbreiding van de vakdocent muziek
(iedere week 45 min) en voor een vakdocent creavakken (groepen 3 t/m 8), elke week een uur. Bij de
kleuterbouw wordt dit ingevuld met dans en drama door een vakdocent. Er blijft nog geld over waar
nog een bestemming voor gezocht wordt. Erik geeft aan dat hij kan informeren bij NXP
(computercoding) of deze mensen iets voor ons kunnen betekenen op het gebied van techniek.

Cito-Eindtoets

School heeft een prima score behaald. Het landelijk gemiddelde lag dit jaar op 534.9. De ondergrens
voor onze school lag op 532.8. De Veldhof heeft een score behaald van 538.7. Geen enkele leerling is
uitgesloten van de Eindtoets.

Nieuwe lid PMR

In verband met het opnemen van ouderschapsverlof blijven er voor Suzanne te weinig uren over om
haar taak als MR-lid nog te vervullen. Dennis Voorst zal deze taak gaan overnemen vanaf schooljaar
2018-2019.

Onderwijskundige ontwikkelingen

School is momenteel met drie zaken bezig. Te weten:
-

-

Een nieuwe methode voor de zaakvakken. Na een proeftraject van IPC bleek dat school niet volledig
achter deze methode stond en kwamen we tot de conclusie dat we voor iets anders moesten gaan
kijken. De werkgroep heeft daarop een inventarisatie gemaakt en momenteel loopt er een proef
met de vernieuwde versie van Naut, Meander, Brandaan en Argus Clou. Beide methodes zijn
geschikt om ook thematisch te werken. Er volgt een informatiebijeenkomst voor alle teamleden op
12 juni aanstaande.
De groepen 3 oriënteren zich op het moment op de vernieuwde versie van Veilig Leren Lezen (KIMversie).
De bovenbouw oriënteert zich op een manier om de eindtoets digitaal af te nemen. Route-8 en DIA
worden nader bekeken.

Vergaderdata schooljaar 2018-2019

Er wordt afgesproken om op de volgende dagen te vergaderen:
-

Maandag 3 september 2018
Maandag 29 oktober 2018
Maandag 10 december 2018
Maandag 4 februari 2019
Maandag 15 april 2019
Maandag 17 juni 2019

Starttijd: 19.30 uur.

Activiteitenplan MR, schooljaar 2018-2019

Voor volgend jaar moet er opnieuw gekeken worden naar het activiteiten plan van de MR. Deze heeft
een opfrisbeurt nodig. Agendapunt voor de volgende vergadering.
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Concept groepsbezetting en vacatureruimte

Movare heeft nog stukken aangeleverd voor de schoolgids. Deze moeten nog verwerkt worden, zodra
dit klaar is zal het worden rondgestuurd. Voor 5 september goedkeuring van de MR.

Rondvraag

Hellen bedankt Eric voor zijn jarenlange inzet voor de MR en de prettige samenwerking.
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MR De Veldhof | NOTULEN
Datum | tijd vergadering 5 juni 2018 | 21.30 uur | Locatie BS. De Veldhof
Notulist

Nicole Koevoets

Aanwezig:

Soort vergadering

MR-vergadering

Eric van Megen, Nicolle Haanraats, Nicole Koevoets

Notulen vorige
vergadering

19 maart 2018,
geaccordeerd

Afwezig:
Karin Spiertz, Suzanne Ubachs, Patricia Kamphuis

Binnengekomen stukken

-

Via de mail: Infobijeenkomst GMR op 21 juni aanstaande, update GMR 25 mei 2018.

Begroting MR 2018-2019

In verband met afwezigheid van de penningmeester wordt dit doorgeschoven naar de volgende
vergadering. Voorstel is om een kleine begroting te maken voor komen jaar. Tevens op eerstvolgende
vergadering kascontrole en een bestemming voor de overgebleven gelden kiezen.

MR-regelement De Veldhof/Movare

Het concept is reeds in ieders bezit, maar vanwege het geringe aantal deelnemers aan de vergadering
wordt ook dit doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering.

Vacature OMR

Er heeft één ouder gereageerd op de oproep via Isy. Wellicht ook volgend jaar een oproep plaatsen om
de ouders van de Schatkist ook te bereiken. Of gebruik maken van het Veldhoffeest om mensen warm
te maken voor de MR. Mochten daarop meerdere mensen op reageren dan zullen er verkiezingen
plaatsvinden.

Invulling voorzitter 2018-2019

De leden van de OMR willen beiden de rol van voorzitter niet op zich nemen. De PMR vindt het niet
wenselijk om deze rol ook op zich te nemen. Vanuit de PMR is er al een secretaris en penningmeester.
Volgend jaar zal er gekeken worden hoe we dit kunnen oplossen.
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Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Pagina 5

