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Notulen vorige vergadering

Hellen geeft aan dat er in de notulen van 5 juni 2018 staat vermeld dat er nog geld over zou blijven van
de werkdrukgelden. Dit is echter niet meer het geval, alle gelden zijn besteed aan de vakleerkrachten.

Klachten

Geen klachten.

Nieuws en mededelingen directie

•
•
•

In de zomervakantie is er een inbraak geweest, waarbij alle tablets en twee kluizen zijn ontvreemd.
Ondanks dit vervelende gebeuren hebben we toch een goede start gemaakt.
We zijn gestart met 332 leerlingen (evenveel als bij aanvang in 2017), hebben 2 nieuwe
leerkrachten, 14 groepen en 18 Fte’s.
De opkomst bij de infoavonden was wat teleurstellend. Ongeveer 50% van de ouders hebben de
infoavond bezocht van hun kind(eren).

Laatste stand van zaken IKC

De stuurgroep heeft voor de zomervakantie vergaderd. De werkgroepen vergaderen ook geregeld met
elkaar. Aan het tijdspad is (nog) niets veranderd. In augustus 2019 zal school en KOP samen een nieuwe
naam en logo gaan voeren. Hier wordt een prijsvraag aan gekoppeld. In augustus 2020 is het streven
om de verbouwing gereed te hebben.

Schoolgids 2018-2019

De PMR geeft een aantal op-en aanmerkingen door. Deze aanpassingen zullen worden toegevoegd aan
de schoolgids. Hellen zal de schoolgids doorsturen naar een ieder voor de definitieve goedkeuring.

Meerjarenbegroting/begroting

Hellen heeft de uitnodiging voor de meerjarenbegroting ontvangen van Movare. Personeel is de
grootste kostenpost. In de begroting zal de nieuwe VLL methode en de zaakvakken worden
meegenomen.

Arbozaken

Geen mededelingen.

Veiligheidsplan

Vandaag heeft er een ontruimingsoefening plaatsgevonden op school. Deze is naar tevredenheid
verlopen.
Rondvraag

•

Hellen: geeft aan dat er een nieuw schoolplan in ontwikkeling is en dat ze dit graag iedere
vergadering op de agenda wil laten terugkomen. Het streven is om 1 mei 2019 het concept klaar te
hebben en dat voor 1 juni 2019 instemming is verleend door de MR.
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Binnengekomen stukken

Geen.

Taakverdeling MR (voorzitterschap)

De leden van de OMR willen (nog) niet de taak van voorzitter op zich nemen. De PMR vindt het niet
wenselijk om deze taak op zich te nemen. PMR levert al een secretaris en penningmeester.

MR-regelement De Veldhof/Movare

Het concept is reeds in ieders bezit. Nicole geeft aan dat zij het reglement verder zal invullen en het een
ieder zal toesturen.

Kascontrole 2017-2018

De kas wordt goedgekeurd door Patricia. Het geld dat er nu nog in kas zit zal worden besteed aan
cursussen, en voor eventuele advieswinning in het kader van IKC. Het geld dat overblijft zal naar school
gaan. Een bestemming hiervoor moet nog worden bepaald.

Rondvraag

•
•
•
•

Nicole: Er moet nog een attentie komen voor Erik van Megen (afscheid). PMR zal dit verder regelen.
Nicole: jaarverslag en activiteitenplan wordt gemaakt/geüpdatet.
Kirsten: Is school nog actief op zoek naar brigadiers? Antwoord: Nee, gezien de problemen uit het
verleden hebben wij dit een aantal jaren geleden stop gezet. Gelukkig heeft dit verder geen
problemen opgeleverd voor de verkeersveiligheid.
Kirsten: Wellicht is het raadzaam om het hondenbeleid nog eens onder de aandacht van ouders te
brengen. Na school staan er heel veel ouders met honden aan de poort te wachten. Dit zorgt voor
onveilige situaties.
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•

Kirsten: Is er iets bekend voor de groepsverdeling van de komende jaren m.b.t. de kinderen van de
Schatkist. Blijven deze kinderen in de groepen waar ze nu zitten of wordt er nog geschoven in de
toekomst? Antwoord: Dit is onbekend. Dit is ieder jaar afhankelijk van de leerlingaantallen en de
fte’s die school krijgt.
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