
   
Notulen Medezeggenschapsraad  

  

Datum: 26-09-2016 

Aanwezig: H. Sevenheck (1e gedeelte), N. Koevoets, W. Faassen, E. van Megen, R. Brouns, S. Kisters, 

K. Spiertz  

Afwezig:  -  

  

  

NOTULEN (overleg met directie)  
  

1. Opening   

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

Vaststellen notulist: K. Spiertz 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.  
  

2. Nieuws en mededelingen  directie  

• Aantal leerlingen: 

Het aantal leerlingen is op dit moment 292. Als dit aantal tot de teldatum zo blijft, kan de 

12e groep blijven bestaan. 

• Klachten: 

Dit schooljaar zijn er nog geen klachten. 

IKC (IntegraalKindCentrum) 

Op 14 september 2016 vond de landelijke IKC-dag plaats. Deze is nog niet geëvalueerd.  

Hellen vindt dat de eerste stap het bevragen van de ouders moet zijn. Er staat informatie 

op Isy. De ouders mogen de vragen bij de directie neerleggen maar er is tot nu toe nog 

niet gereageerd.   

• Schoolgids 2017/2017:  

Aanpassingen in de schoolgids zijn: 

- Jaarplan beleidsvoornemens 
- Vakanties en vrije dagen 
- Cito-verhaal ge-update. 

Nog aan te passen: 

- Geen verkeersouders en brigadiers meer (tot nu toe geen reactie van ouders 
geweest) 

- Sponsoring komt nauwelijks voor i.p.v. niet. 

t.a.v. Ouderbijdrage: 

Is de instemming van de MR vereist t.a.v. de hoogte en de bestemming van de 
ouderbijdrage? Hellen zal navraag doen bij John Wevers. 

• 1e Rondvraag: 

Ralf Brouns: 

 
-  



Kunnen we de leerlingen niet gezondere drankjes aanbieden bij het overblijven? We 
komen tot de conclusie dat er naast melk en thee niet echt gezondere drankjes zijn en 
ondernemen dus geen actie. 

                       Wim Faassen:  

- Wijziging: “Urenberekening is bijgesteld”.  
-  Door de planning van de info-avonden  is het voor ouders niet altijd mogelijk om bij 

alle  info-avonden  aanwezig te kunnen zijn. De vraag is dan ook of het mogelijk is om 
deze avonden wat meer te spreiden. Dat zullen we komend schooljaar doen. 

- Reminder voor volgend schooljaar: Vastleggen reservedatum MR vergadering. 
- T.a.v. het activiteitenplan is de vraag aan Hellen of zij dit eventueel kan aanvullen. 

Hellen: 

- Gaan we starten met het voorgestelde “vooroverleg”?  
Twee weken voor de volgende vergadering zal Wim contact opnemen met Hellen en 
aangeven of vooroverleg noodzakelijk is. 

- Maken we gebruik van het aanbod van John Wevers om de vergadering bij te 
wonen? Op dit moment niet maar indien nodig wél. 
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NOTULEN (MR-vergadering)  
  

Secretariaat en voorzitterschap 

Nicole wordt de nieuwe secretaris en Wim Faassen blijft voorzitter. 

  

 Binnengekomen stukken: 
- Blad INFO MR 
- Informatie scholing 
- Vergaderrooster GMR 
- Landelijke Commissie voor geschillen WMS.nl  
  

Vergaderdatumwijziging: 
De vergadering van 21 november wordt verschoven naar 28 november i.v.m. Basis Cursus 
Medezeggenschap waaraan Nicole, Suzanne en Karin deelnemen. 

MR-regelement De Veldhof 
Aangezien dit regelement wijzigt per 1 januari 2017 is het misschien niet zinvol om nu actie te 
ondernemen. 

  

Jaarverslag MR: 
Ralf Brouns is bereid dit jaarverslag te maken. 

  

             Communicatie met achterban: 

              Op dit moment zorgen we ervoor dat de notulen, verslagen en het activiteitenplan op de  

              schoolwebsite staan. 

              Verder zal Wim Faassen de vraag meenemen naar de jaarvergadering van de  

             oudervereniging. 

 



             Activiteitenplan MR: 
             We moeten de planning van de activiteiten koppelen aan de vergaderdata. Eric van Megen zal 
            hiermee aan de slag gaan. 

             2e Rondvraag: 
              Eric van Megen: Stand van zaken GMR en CvB?  
              Karin: Kascontrole zal volgende vergadering door Eric plaatsvinden. 
              Nicole: -Nicole vertelt over het pestprotocol en het stappenplan. 
                          - Ook zal er een leerlingenraad (groepen 6, 7 en 8) komen, met verkiezingen. De  
                            bedoeling is 2 leerlingen per groep. 
                          -Bedankje namens Dennis 
            Suzanne: Restaurantbon voor Wolfgang (25 euro). 
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