
MR De Veldhof | NOTULEN 

Datum | tijd vergadering 4 februari 2019 | 19.30 uur | Locatie BS. De Veldhof  

Notulist Nicole Koevoets 

Soort vergadering Overlegvergadering 

Notulen vorige 

vergadering 

10 december 2018, 
geaccordeerd  

  

  
 

Aanwezig:  

Patricia Kamphuis, Kirsten Smeijsters, Nicolle 
Haanraats, Nicole Koevoets, Dennis Voorst, Karin 
Spiertz 

Hellen Sevenheck 

Afwezig: -- 

 

 

 

Notulen vorige vergadering   

Geen opmerkingen. 

Klachten   

Geen klachten. 

 

Nieuws en mededelingen directie   

 Na de kerstvakantie is de vijfde kleutergroep gestart met Juf Karin. De kinderen van mei, juni, juli 
komen na de zomervakantie naar school. Dit omdat de anders groep te groot wordt.  

 Project LEA: 
LEA staat voor Lokaal Educatieve Agenda op initiatief van de Gemeente Kerkrade. Vraag aan scholen 
is om kinderen en leerkrachten mee te laten denken/schrijven aan een negental thema’s. Per school 
worden twee thema’s gekozen en verder uitgewerkt. Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan dit doen. 
Vier leerlingen uit deze groepen gaan dit presenteren op 15 mei aan de Gemeente en andere 
scholen. De leerlingenraad gaat dit oppakken. 
  

Laatste stand van zaken IKC   

 Het conceptplan is klaar en zou in januari  worden aangeboden aan de stuurgroep. Echter is dit 
verplaatst naar 13 februari aanstaande.  

 Er zijn inmiddels al namen en logo’s ingediend door ouders. Mocht er na 15 februari geen 
geschikte naam en logo zijn, dan wordt het uitbesteed aan een externe partij. 
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Schoolplan 2019-2023   

Tijdens de studiemiddag in januari heeft het team verder gewerkt aan het concept schoolplan. Vanuit 
Movare moeten stukken worden aangeleverd om het schoolplan te kunnen schrijven. Het streven van 
Movare is dat de stukken in maart 2019 naar de scholen gestuurd worden. 

 

Schoolondersteuningsprofiel   

Geen verdere opmerkingen. MR geeft goedkeuring. 

 

Begroting 2019-2020   

Geen nieuws. We staan er goed voor mede door het grote leerlingaantal.  

 

Arbozaken   

De risico-inventarisatie is gemaakt. Aan de hand van dat bezoek wordt er een plan van aanpak 
opgesteld. 

 

Rondvraag   

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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Binnengekomen stukken   

Nicole vraagt of er nog iemand van de oudergeleding naar de GMR-bijeenkomst gaat op 21 februari. 
Hellen zal deze bezoeken. De PMR heeft in die week de oudergesprekken en is niet in de gelegenheid 
om te gaan. 

 

Activiteitenplan 2019-2020   

Het activiteitenplan kan worden overgenomen voor volgend jaar met een aantal kleine wijzigingen. 
Nicole zal dot aanpassen voor volgend schooljaar. 

 

Voorzitterschap 2019….   

Nicolle Haanraats kan volgend jaar geen lid meer zijn van de MR wegens het verlaten van de school van 
haar kind. Yeliz Duister zal haar plaats innemen bij de oudergeleding en tevens het voorzitterschap op 
zich nemen. 

 

Rondvraag   

 Kirsten: Wat gaan we doen met het overgebleven MR-geld? 
Haar voorstel is om alle kinderen op een ijsje te trakteren tijdens het schoolreis.  
Nicole oppert om het geld te besteden aan techniek (bijv. bomberbots, smartgames, etc.)  
Er wordt afgesproken dat we gaan brainstormen over bestemmingen en dat we er op de volgende 
vergadering op terug komen. Karin zorgt ervoor dat dan ook helder is om hoeveel geld het precies 
gaat. 

 


