Notulen
Vergaderdatum: maandag 25 september 2017
Tijd: 19.00 uur
Aanwezig: Mevr. Sevenheck, Mevr. Ubachs, Mevr. Koevoets
Dhr. Van Megen
Toeschouwers: Mevr. Brouns
OVERLEGVERGADERING



Vaststellen notulist: Mevr. Ubachs
Notulen vergadering 26-06-2017: goedgekeurd



Nieuws en mededelingen directie
Op dit moment telt bs De Veldhof 310 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Op dit
moment is er een grote instroom van nieuwe leerlingen.

De school oriënteert zich op dit moment op IPC-onderwijs. Vanaf groep 3 zien we dat
de vakken taal, rekenen en lezen, de zgn. basisvaardigheden, een groot deel van het
lesrooster vullen. Alle andere vakken en vakgebieden, zoals aardrijkskunde, biologie,
geschiedenis, handvaardigheid etc., worden in de resterende tijd gegeven. In de
toekomst willen we meer samenhangend thematisch onderwijs gaan geven dat meer
aansluit bij persoonlijke kwaliteiten en talenten van kinderen, inspelen op de
belevingswereld en internationaal normbesef. Kortom 21ste Century Skills. Dit
kalenderjaar zal een thema schoolbreed ‘proef’ gedraaid worden (maximaal 6 weken
per bouw), waarna het geheel geëvalueerd wordt. Het team zal in het voortraject
hiervan 2 scholen bezoeken om verder kennis te maken met deze werkwijze.
Daarnaast start het team op 4 okt met een basistraining voor IPC- onderwijs.
Mevr. Sevenheck ligt kort het jaarverslag 16/17 toe evenals de beleidsvoornemens
voor 17/18. Mevr. Sevenheck levert het definitieve stuk aan als team goedkeuring
heeft gegeven.


Klachten
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Op 8 sept 2017 zijn Mevr. Sevenheck en de leerkracht van groep 8 bij de
geschillencommissie geweest vanwege een aanklacht door ouders. De aanklacht van
ouders voor het ingediende OWK rapport, werd echter afgewezen. School wordt geen
schuld aangerekend, zaak is geseponeerd.


Laatste stand van zaken IKC
Op dit moment is de situatie betreft het opstarten van IKC even bevroren. De
stuurgroep heeft besloten dit tot dec 2017 te parkeren. Daarna zal een en ander weer
opgepakt worden.



Schoolgids 2017-2018
Enkele aanpassingen t.a.v. de verlofregeling.
Dhr. Van Megen stemt in met de schoolgids 2017-2018



Meerjarenbegroting
Geen nieuwe mededelingen



Begroting
Geen nieuwe mededelingen



Arbozaken
2 oktober zal er een controle voor de brandveiligheid plaatsvinden. Volgende MRvergadering zal er een terugkoppeling plaatsvinden van de bevindingen.



Veiligheidsplan
Op dit moment geen aanpassingen. Wellicht zijn deze aanpassingen wel noodzakelijk
n.a.v. de controle (zie arbozaken).



Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

MR-VERGADERING


Binnengekomen stukken
Op dit moment zijn er geen binnengekomen stukken.
Nicole zal informeren over de stand van zaken binnen de GMR. Op dit moment is er
geen verdere berichtgeving over de stand van zaken en verder functioneren van de
GMR. We vragen ons af hoe het dagelijkse bestuur nu verder functioneert?!
Hoe verlopen de regiobijeenkomsten?
Wanneer is het functiebouwhuis goedgekeurd? Alle leerkrachten hebben bij
aanvragen van het schooljaar een formulier ondertekend betreft de omvang en inhoud
van hun taak.



Invulling vacature oudergeleding
Op dit moment hebben we 2 vacatures voor de oudergeleding van de MR.
Er is 1 aanmelding binnengekomen. Suzanne zal contact opnemen met deze mevrouw.
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Verder spreken we af dat we op zoek gaan naar nog (tenminste)1 ouder. Wellicht
graag nog een 2e ouder i.v.m. vertrek van dhr van Megen aan het einde van het
schooljaar.
We spreken af nogmaals de vacature via ISY onder de aandacht te brengen, maar
daarnaast ook ouders persoonlijk te benaderen. Liefst uit de groepen 1 t/m 4 om de
zittingsperiode van deze ouders te vergroten.


Taakverdeling MR
Dit agendapunt verplaatsen we naar de volgende vergadering i.v.m. zoektocht naar
nieuwe leden oudergeleding.



MR reglement De Veldhof
Dit agendapunt verplaatsen we naar de volgende vergadering i.v.m. zoektocht naar
nieuwe leden oudergeleding.



Algemene ouderavond
Vooral in de onderbouw erg druk bezocht. Bovenbouw minder grote opkomst van
ouders.
Het spreiden van de ouderavond volgens onderstaande schema is prima verlopen:
Groep 3 en 4: maandag
Groep 5 en 6: dinsdag
Groep 7 en 8: donderdag
Groepen 2: week later op maandag
Groepen 1: kijkochtenden



Rondvraag
We spreken af een extra vergadering in te lasten i.v.m. nieuwe leden oudergeleding.
Deze zal plaatsvinden op 31 oktober om 19.00uur. Dit is geen officieel geplande
vergadering!!
Tijdens deze vergadering zullen de nieuwe leden oudergeleding aanschuiven.
Daarnaast zal tijdens deze vergadering de overdracht plaatsvinden met de voormalige
voorzitter dhr. Faassen.
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