MR De Veldhof | NOTULEN
Datum | tijd vergadering 23 november 2020 | 19.30 uur | Locatie Video-vergadering
Notulist

Nicole Koevoets

Aanwezig:

Soort vergadering

Overlegvergadering

Notulen vorige
vergadering

14 september 2020

Yeliz Duister, Monique Meens, Nicole Koevoets,
Dennis Voorst, Karin Spiertz

(niet ontvangen)

Hellen Sevenheck
Afwezig: Kirsten Smeijsters

Notulen vorige vergadering

Yeliz heeft per abuis de notulen niet uitgewerkt. Dit zal komende week in orde komen.

Welkom nieuw MR-lid

De MR heet Monique Meens welkom als nieuw ouder-lid van de MR.

Nieuws en mededelingen directie

•
•

Onderzoek inspectie:
Op 9 november 2020 heeft de inspectie een digitaal gesprek gehad met school. Het gesprek is heel
goed verlopen. School heeft complimenten gekregen over de aanpak m.b.t de kwaliteitszorg.
Inhaal-programma rekenen:
Er zijn gelden door de overheid beschikbaar gesteld om kinderen extra ondersteuning te bieden die
door de Corona-perikelen onvoldoende onderwijs hebben genoten. De groepen 1 t/m 4 zullen
binnenkort gaan starten met een rekenprogramma om de basisvaardigheden meer stabiliteit te
geven.

Klachten

Er zijn drie ouders geweest die hebben geklaagd over de te lage temperatuur in de klas. Door het extra
ventileren van de klassen (Corona-maatregel) kan het op momenten iets kouder zijn in de klas. Advies is
geweest om een vest of dikkere trui aan te trekken. De klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld.

Laatste stand van zaken IKC

Er is een plan gemaakt met een berekening m.b.t. verbouw of nieuwbouw. Daaruit komt naar voren dat
het goedkoper is om nieuwbouw te plaatsen dan om het huidige schoolgebouw te behouden en te

verduurzamen. De Gemeente wil de zaak opnieuw bekijken en doorberekenen. Dit schooljaar zal de
knoop definitief worden doorgehakt m.b.t. de huisvesting.

Begroting

De begroting pakt negatiever uit dan verwacht. We hebben 7 leerlingen minder dan voorgaand jaar.
Maar kosten van verschillende posten zijn hoger geworden. Dit resulteert in een tekort van ongeveer
€61.000,-. De Kerkraadse directeuren hebben een brandbrief gestuurd, omdat er vanuit SWV geen geld
meer komt. Zij willen graag een jaar uitstel. Er is nog geen reactie hierop gekomen. De PMR heeft
instemmingsrecht m.b.t. het dichten van het begrotingsgat. Nicole zet grote vraagtekens bij het
wederom verhogen van de kosten van het poetsen. Movare wijt dit aan de Corona-maatregelen wat
zorgt voor extra poetswerk. In de praktijk zien we daar echter niets van terug. De leerkrachten zijn zelf
hun klassen extra aan het schoonmaken, want door de poetsploeg wordt het niet of nauwelijks gedaan.

Arbo-zaken

Geen nieuwe mededelingen.

Onderhoudsplan

Geen nieuwe mededelingen.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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MR De Veldhof | NOTULEN
Datum | tijd vergadering 23 november 2020 | 20.05 uur | Locatie BS. De Veldhof
Notulist

Nicole Koevoets

Aanwezig:

Soort vergadering

MR-vergadering

Notulen vorige
vergadering

14 september 2020

Yeliz Duister, Monique Meens, Nicole Koevoets,
Dennis Voorst, Karin Spiertz

(niet ontvangen)
Afwezig: Kirsten Smeijsters

Binnengekomen stukken

Deze heeft iedereen via de mail ontvangen.

GMR-avond

Monique gaat deelnemen aan de GMR-avond en volgt de cursus MR-lid. De vergadering zal via Teams
gaan plaatsvinden.

Natuurtuin

De natuurtuin is op het moment niet in gebruik. Vorige week heeft er overleg plaatsgevonden met het
team en de natuurouders. Daarbij werd de vraag gesteld wat te doen met de natuurtuin. De
natuurouders en twee leden van het team gaan met de natuurouders om de tafel zitten om een visie te
formuleren. Deze zal worden teruggekoppeld.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Pagina 3

