
MR De Veldhof | NOTULEN 

Datum | tijd vergadering 21 september 2020 | 19.00 uur | Locatie De Veldhof  

Notulist Nicole Koevoets 

Soort vergadering Overlegvergadering  

Notulen vorige 

vergadering 

n.v.t. 

  

  
 

Aanwezig:  

Yeliz Duister, Nicole Koevoets, Dennis Voorst, Karin 
Spiertz, Kirsten Smeijsters, Hellen Sevenheck 

Afwezig: …. 

 

Mededelingen directie   

• 24 augustus zijn we gestart met de geldende COVID regels. Ouders houden zich er goed aan.  
• Dit schooljaar hebben we weer 15 groepen met ondersteuning in de onderbouw 

(onderwijsassistent) en in de bovenbouw (lerarenondersteuner). Verder heeft school nu een fulltime 
vervangster voor alle vervangingen, o.a. 3 dagen ouderschapsverlof. Groep 2 heeft een leerkracht in 
opleiding (LIO) en we hebben een nieuwe conciërge!  

• Sinds 1 augustus zijn wij een rookvrijterrein. 
• Er is nog extra budget bij de werkdrukmiddelen gekomen. De PMR moet zich hier nog over beraden.  

• De schoolgids wordt na wat aanpassingen goedgekeurd door de MR. 

• In Kerkrade wordt een Kinderraad opgericht. Er zullen twee leerlingen uit groep 7 van onze school 
aan gaan deelnemen. Nico Heuvelmans is het aanspreekpunt. 

  

Klachten   

Geen. 

 

Laatste stand van zaken IKC   

Er zijn momenteel nog geen nieuwe ontwikkelingen.  

 

Meerjarenbegroting   

Er is op dit moment nog niets bekend. Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 

Arbo-zaken   

Geen mededelingen. 
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Onderhoudsplan   

In het kader van het Veiligheidsplan zijn er in de hele school ontruimingsposters geplaatst.  

 

Rondvraag   

 

 

 

MR De Veldhof | NOTULEN 

Datum | tijd vergadering 21 september 2020 | 19.45 uur | Locatie BS. De Veldhof  

Notulist Nicole Koevoets 

Soort vergadering MR-vergadering 

Notulen vorige 

vergadering 
n.v.t.  

  

  
 

Aanwezig:  

Yeliz Duister, Kirsten Smeijsters, Nicole Koevoets, 
Dennis Voorst, Karin Spiertz 

Afwezig: ….  

 

 

Notulen vorige vergadering   

n.v.t.  

 

Besteding werkdrukgelden   

Er is nog geld over om te besteden vanuit de werkdrukgelden. Dit geld willen we gaan besteden aan een 
vakdocent gym en zullen er laptops worden aangeschaft voor de leerkrachten om vanuit thuis te 
kunnen werken en extra laptops voor de kinderen op school.  

 

 Kascontrole   

De kas is gecontroleerd door Kirsten en is goedgekeurd. 

 

Stemmen lid OMR   

De leerlingen van groep 8a hebben geen stembiljetten ontvangen. Daarom wordt er besloten om de 
verkiezing te verlengen om deze ouders ook de kans te geven om hun stem uit te brengen. De stem men 
die nu binnen zijn zijn door de MR-leden geteld.  
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Rondvraag   

Er wordt door kinderen op het hekwerk geklommen voor de school. Er ontbreken op heel veel paaltjes 
afdek-doppen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.  

 


