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Nieuws en mededelingen directie   

• De telling leerlingen staat op 356, hopelijk halen we op 1 oktober de 360 leerlingen zodat er geld 
vrijkomt voor een leerkracht voor de 5e kleutergroep; 

• Vanaf dit schooljaar loopt een directeur in opleiding 2 dagen per week mee om zich te oriënteren en 
ervaring op te doen in het werkveld; 

• Het jaarverslag 2018-2019 en jaarplan 2019-2020 zijn voorafgaand aan deze vergadering ter info 
aangeboden aan de MR. Beide documenten zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website 
van de Veldhof; 

Klachten   

Geen schriftelijke klachten. Wel een mondelinge klacht van 2 ouders uit groep 5 die klagen over het 
binnenklimaat bij warme zomerdagen. Ze hebben aangeboden om geld in te zamelen voor bijvoorbeeld 
airco’s, ze zijn in contact gebracht met facilitair van Movare. Na verbouw/nieuwbouw ten behoeve van 
het IKC zal de school voldoen aan energielabel B, dat zal echter niet betekenen dat de school voorzien 
zal worden van airco’s (te dure aangelegenheid). 

Laatste stand van zaken IKC   

Op 19 augustus (eerste schooldag) heeft de onthulling van de naam “IKC Droomhof” plaatsgevonden en 
hebben alle ouders een flyer met korte uitleg over het IKC ontvangen. Tevens is de website 
www.ikcdroomhof.nl live gegaan. De Veldhof is nu samen met KOP onderdeel van dit IKC, later zal het 
de naam Droomhof gaan overnemen. 

Dit schooljaar zal duidelijk worden of ten behoeve van het IKC een verbouw of een nieuwbouw zal gaan 
plaatsvinden. De MR-leden vragen zich af óf en in hoeverre dat ze invloed kunnen uitoefenen op deze 
beslissing? Binnen welk tijdsbestek gaat de verbouw/nieuwbouw plaatsvinden? Waar gaan de kinderen 
in de tussentijd naar toe? Het aantal m2 BVO wordt bepaald op basis van de prognoses 
leerlingenaantallen van de gemeente. Bij deze prognose wordt gekeken naar een periode van 40 jaar 
(afschrijvingstermijn gebouw), ervaring leert dat de prognoses aan de lage kant zijn. Volgen s huidige 
prognose zou de school ongeveer 200 leerlingen tellen nu. 

De OR van KOP en de MR van Veldhof voeren dit schooljaar tweemaal overleg als IKC-Raad, deze 
overleggen vinden plaats op 11 november en 16 maart.  

http://www.ikcdroomhof.nl/
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Schoolgids 2019-2020   

De schoolgids wordt pagina voor pagina doorgenomen. De opmerkingen worden verwerkt en de 
schoolgids wordt na correctie ter ondertekening aangeboden aan de voorzitter MR. 

Meerjarenbegroting en Begroting   

Documenten worden in vergadering van 11 november (of uiterlijk 13 januari) aangeboden en 
besproken.  

Arbo-zaken en veiligheidsplan   

Movare heeft het rapport ontvangen naar aanleiding van het bezoek van KURA-advies m.b.t. de risico-
inventarisatie. De specifieke punten worden in een later stadium gedeeld met de school en de MR en 
door de preventiemedewerker verwerkt in een veiligheidsplan. 

Rondvraag   

Geen vragen. 
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Mededelingen   

Verkeerssituatie:  

Er wordt veel gesproken over de onveilige verkeerssituatie voor school. Politie heeft meermaals 
gecontroleerd en beboet maar dit heeft nauwelijks geleid tot verbetering van de situatie. Veilig Verkeer 
Nederland zal samen met enkele kinderen de verkeerssituatie in de straat voor de school in kaart 
brengen. Ze maken samen een filmpje over de situatie voor school en mogelijk worden enkele ouders 
geïnterviewd. Daarnaast wordt een online enquête gehouden waarbij de ouders gevraagd wordt naar 
hun mening over de verkeersveiligheid.   

Ateliers: 

Er zijn diverse werkgroepen gestart om invulling te geven aan de ateliers. Gevraagd wordt om groots te 
denken, maar vragen over beschikbare budgetten worden niet concreet beantwoord.  

Binnengekomen stukken   

Planning GMR 

Ter vergadering wordt de planning van de GMR uitgedeeld. De thema-avonden vinden plaats op 28 
november, 19 maart en 4 juni. 3 leden willen de basis training MR volgen, deze zal hoogstwaarschijnlijk 
op de eerste thema avond plaatsvinden.  

De GMR heeft aangekondigd dat ze dit schooljaar elke MR gaan bezoeken om te ervaren hoe ze te werk 
gaan. De bezoekdatum voor onze MR volgt nog.  

Kascontrole schooljaar 2018-2019    

Kascontrole vindt, na vergadering, plaats door K. Smeijsters.  

De natuurouders hebben een concreet voorstel aangeboden voor het plaatsen van een amfitheater bij 
de natuurtuin. Er is contact geweest met een tweedehands verkoper, 3 delen kosten samen €1500,- Een 
zitgedeelte behoort op de lange termijn wellicht tot de mogelijkheden. Enkel als aan de voorwaarde 
wordt voldaan dat de natuurtuin een groter deel gaat uitmaken van het onderwijsaanbod. Nu ligt de 
natuurtuin er verlaten bij en maken we er te weinig gebruik van.  

Enkele materialen in de gymzaal van de kleuters zijn dringend aan vervanging toe. Met name de matten, 
trampoline en bankjes moeten eigenlijk op (korte) termijn vervangen worden. Mogelijk dat met het IKC 
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budgetten vrij komen, maar hoe lang gaat dat nog duren? In de volgende vergadering worden concrete 
offertes besproken voor vervanging van bovengenoemde materialen.  

Rondvraag   

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  


