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NOTULEN (overleg met directie) 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen en info directie 

 Spelregels n.a.v. krimpen MR bezetting:  Spelregels zijn er niet conform de 
regelementen. De school kan de grootte van de bezetting zelf bepalen. Er is wel een 
minimum van 2 ouders en 2 personeelsleden noodzakelijk.  

 Juff Erkens is nog steeds ziek. Herstel naar alle waarschijnlijkheid nog even op zich laten 
wachten. Totdat volledig herstel plaatsvind zal een vervanger de taken waarnemen. 

 Schoolgebouw delen met De Schatkist. Wethouder Slangen heeft de Veldhof school 
samen met twee beleidsmedewerkers bezocht. Zij gaven aan dat voor 01-07-2015 
duidelijkheid zijn moet. Van een fusie is absoluut geen sprake. De schoolkeuze vrijheid 
wordt gewaarborgd.  De situatie wordt door Movare toegelicht in de Anselbode 

 Movare 2.0: Er heeft een presentatie plaatsgevonden aan de school over dit onderwerp. 
De school geeft hierover nog feedback aan Movare. De Raad van Toezicht en GMR 
controleert eventuele aanpassing van Movare 2.0. In januari 2015 gaat Movare 2.0 van 
start . 

 Er is een nieuwe taalmethode werkgroep gestart. Zij zullen een weloverwogen keuze 
maken v.w.b. de nieuwe methode. 

 Er heeft zich een ongenodigde gast toegang tot het schoolgebouw verschaft tijdens de 
schooltijd. Om dit in de toekomst te voorkomen zijn passende maatregelen genomen. 

 Schoolplan 2015-2019. Het nieuwe schoolplan moet 01 augustus 2015 gereed zijn. 18 
november zal een terugblik  plaatsvinden over de afgelopen 4 jaar. Het schoolplan zal als 
vast agendapunt worden opgenomen. 

 

3. Rondvraag: 

 Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 

NOTULEN (MR-vergadering) 
 

4. Binnengekomen stukken: 
- 
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5. MR-geld: 
Er worden 2 mogelijke bestedingen van MR geld naar voren gebracht: Koptelefoons 
t.b.v. PC  lessen en een podium t.b.v. activiteiten.  
 

 

6. Verkiezingen MR: 
De MR leden worden verzocht om na te kijken of er een MR reglement aanwezig is. Zodra 
voorhanden doorsturen naar de voorzitter.  
Dhr Faassen al een concept maken van een oproep aan de ouders om deel te nemen aan de 
MR vanaf schooljaar 2015-2016. Voor 12 januari zullen de ouders hierover geïnformeerd 
worden middels een brief en een artikel in Veldhof actueel. 
 

7. Attentie voor ex leden MR: De MR leden die onlangs afscheid genomen hebben worden 
tijdens de volgende vergadering, 12 januari 20:00 uur, bedankt voor hun diensten middels 
een cadeaubon van €25,- en een stukje vlaai. Dhr Faassen zorgt voor de uitnodiging van de 
ex leden 

8. Rondvraag: 
Mevrouw Horbach: Aanbieden bloemetje aan juff Erkens.  
 
De volgende vergadering is op maandag 12 januari 2015 om 20:00 uur. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIEPUNTEN: 
 

Mevr Spiertz: Bloemetje naar juff Erkens 

Dhr Faassen: Uitnodigen ex MR leden 

Dhr Faassen: Oproep MR verkiezingen 

Mevr Spiertz: aanschaf cadeaubonnen 

Mevr Koevoets: vlaai tijdens volgende vergadering 


