
MR De Veldhof | NOTULEN 

Datum | tijd vergadering 13 januari 2020 | 19.30 uur | Locatie BS. De Veldhof 

Notulist Nicole Koevoets 

Soort vergadering Overlegvergadering met 
IKC-raad 

Notulen vorige 

vergadering 

n.v.t. 

  

  
 

Aanwezig:  

Patricia Kamphuis, Yeliz Duister, Nicole Koevoets, 
Dennis Voorst, Karin Spiertz 

Hellen Sevenheck, Fabien Jadoel, 

Afwezig: Kirsten Smeijsters 

 

 

Welkom/voorstellen   

Hellen neemt het woord en opent de vergadering. Een ieder stelt zichzelf voor. 

 

Rol en bevoegdheden IKC-raad   

Hellen deelt een hand-out uit met de opdracht om deze door te lezen voor het volgende overleg. In de 
hand-out wordt een verkenning gemaakt van verschillende mogelijkheden om de MR van de school en 
OC van de opvang met elkaar te integreren. In de IKC-raad komen alleen onderwerpen aan bod die 
betrekking hebben op het IKC. De rest blijft gescheiden voortbestaan. Het gaat om een integrale 
benadering waarbij wetgeving m.b.t. MR en Oudercommissie gehandhaafd wordt. De bedoeling is om 
2x per jaar te vergaderen. 

 

Visie, missie, kernwaarden en ambities   

De kernwaarden zijn vertrouwen, veiligheid, wederzijds respect en eigenaarschap. De ambities zijn 
eenheid in pedagogisch handelen, talentontwikkeling, afstemming in educatief handelen, focus op 
(gezonde) leefstijl, ondersteuning en welzijn (zorgstructuur) en ouderbetrokkenheid. 

 

Laatste stand van zaken IKC   

• Ver(nieuw)bouw: hier is nog steeds geen duidelijkheid over. Wel is inmiddels helder dat de locatie 
behouden blijft. Binnenkort zal er wederom een overleg plaatsvinden waarin hopelijk de knoop 
wordt doorgehakt of er nieuwbouw komt en verbouw op deze locatie.  

• Knooppunt: iedere dinsdagmiddag is er op school een samenkomst van het Kennisteam Zorg. Ouders 
hoeven niet meer naar een andere locatie om gesprekken te voeren met derden, dit komt nu samen 
in school. In de ver(nieuw)bouw moet rekening gehouden worden met het realiseren van een ruimte 
hiervoor.  

• Werkgroepen: op dit moment buigen de werkgroepen zich over de inrichting van de ateliers . 

• Ouderbetrokkenheid: doel is om alles laagdrempeliger te maken voor ouders.  
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Verwachtingen vanuit MR en OC t.a.v. agendapunten en IKC-raad   

Wat naar voren komt is dat een iedere nog erg zoekende is. Er is op dit moment nog niet veel meer 
duidelijkheid over het IKC.  

Rondvraag   

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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MR De Veldhof | NOTULEN 

Datum | tijd vergadering 13 januari 2020 | 20.10 uur | Locatie BS. De Veldhof 

Notulist Nicole Koevoets 

Soort vergadering Overlegvergadering 

Notulen vorige 

vergadering 
9 september 2019, 
geaccordeerd 

  

  
 

Aanwezig:  

Patricia Kamphuis, Yeliz Duister, Nicole Koevoets, 
Dennis Voorst, Karin Spiertz 

Hellen Sevenheck, Fabien Jadoel 

Afwezig: Kirsten Smeijsters 

 

 

Notulen vorige vergadering   

Geen opmerkingen. Geaccordeerd. 

 

Nieuws en mededelingen directie   

• Er is geen vervanger beschikbaar die de taken kan uitvoeren van de leerkracht die gedeeltelijk is 
uitgevallen momenteel. Dit wordt tot op heden nog steeds intern opgelost, maar is natuurlijk niet 
wenselijk.  

• De begroting 2020-2021 ziet er goed uit. Het laatste gesprek moet binnenkort nog gevoerd worden, 
maar we zijn een gezonde school met een hoog leerlingaantal. Dit zorgt voor extra budget dat 
ingezet gaat worden door het aanstellen van twee onderwijsassistenten. Binnen het MT wordt een 
profielschets gemaakt hiervoor.  
 

Klachten   

Twee ouders hebben een klacht ingediend in verband met een gevoel van onveiligheid bij hun kind. Dit 
is opgepakt en interventie heeft plaatsgevonden naar aller tevredenheid. 

 

Ouderbetrokkenheid   

Er wordt een PowerPointpresentatie gegeven door Fabien Jadoel. Hij is bezig met een onderzoek m.b.t. 
de ouderbetrokkenheid op deze school. Doel hiervan is om een volgende stap te zetten in de 
ontwikkeling van ouderbetrokkenheid. Dit is ook passend binnen het strategisch beleidsplan van 
Movare. In juni zal er een plan klaarliggen.  

 

Rondvraag   

•  Dennis: de eerste stap die genomen moet worden bij het realiseren van het IKC is een 
overeenstemming te vinden tussen school en opvang met betrekking tot regels en afspraken binnen 
het gebouw. Dat is er op dit moment niet. Hellen pakt dit op met de opvang.  
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MR De Veldhof | NOTULEN 

Datum | tijd vergadering 13 januari 2020 | 20.45 uur | Locatie BS. De Veldhof 

Notulist Nicole Koevoets 

Soort vergadering MR-vergadering 

Notulen vorige 

vergadering 
9 september 2019, 
geaccordeerd 

  

  
 

Aanwezig:  

Patricia Kamphuis, Yeliz Duister, Nicole Koevoets, 
Dennis Voorst, Karin Spiertz 

 

Afwezig: Kirsten Smeijsters 

 

 

Binnengekomen stukken   

Geen relevante zaken binnen gekomen. 

 

Besteding MR-gelden   

Er wordt besloten om een bedrag van €2000,00 beschikbaar te stellen om het gymonderwijs bij de 
kleuters te verbeteren.  

 

Rondvraag   

Karin: Het geld van de MR staat altijd op de begroting van school en wordt dan doorgezet naar de 
rekening van de MR. Vanuit Movare wordt onderzocht of het niet handiger is als de MR in de toekomst 
haar rekeningen direct bij school gaat declareren. Dit om schuiven van geld te voorkomen en ook om 
kosten te besparen. Karin zal nog navraag doen bij Hellen of het al aanwezige geld van MR behouden 
blijft of dat dit opgaat in de massa bij Movare.   


