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Notulen vorige vergadering   

• Er is nog NPO geld over van dit schooljaar. Dit geld wordt ingezet voor nieuw 
ontwikkelingsmateriaal voor de kleutergroepen en verschillend ICT materiaal 
wordt opnieuw aangeschaft. Dit geld wordt doorgeschoven naar volgend 
schooljaar. De besteding van dit geld zal binnen de huidige speerpunten passen. 
Hierdoor betalen wij de volledige nascholing vanuit NPO. Het 
ontwikkelingsmateriaal voor de kleuters is begroot vanuit de regulier begroting. 

• COVID-19: vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen vanuit de overheid, deze zijn 
terug te vinden op Isy. 

Nieuws en mededelingen directie   

• Inspectiebezoek 
Hans v.d. Berg brengt op 9 dec. 2021 een bezoek aan onze school. Bij het bezoek staat 
centraal: werkdruk  in het kader van Passend Onderwijs. Hij zal 3 groepen bezoeken en 
hier 3 verschillende lessen observeren. Het betreft een rekenles, taalles en 
wereldoriëntatie-les. Het is een themaonderzoek en de school zal niet hierop worden 
beoordeeld en niet met naam in zijn verslag genoemd worden.  

• Werkverdeling 2022 
Hellen zal vanaf week 50 starten met de gesprekken betreft werkverdeling en wensen 
(groep en taken). 

• Vragenlijst; taal, rekenen en burgerschap; vervolggesprek en analyse. 

Klachten   

n.v.t. 



Laatste stand van zaken IKC   

Er zijn verschillende architectenbureaus die zich hebben ingeschreven voor de bouw van 
het IKC. Hieruit zijn 4 architectenbureaus naar voren gekomen die op 10 dec. een 
presentatie geven over de visie en plan van aanpak. 

Vanuit Movare zijn er verschillende beoordelingscriteria opgesteld, waar tijdens de 
presentatie op gelet wordt. Bij deze presentatie zijn aanwezig: Gemeente, Movare, KOK 
en Hellen. 

 
Begroting   

• Begrotingsgesprek heeft op 4 nov. plaatsgevonden. Wanneer er nog op,- of 
aanmerkingen zijn kunnen deze nog doorgevoerd worden. Nascholing veranderd naar 
€94 per leerling. De school heeft een sluitende begroting voor schooljaar 2022/2023. 

• Er is nog NPO geld over van dit schooljaar. Dit geld wordt ingezet voor nieuw 
ontwikkelingsmateriaal voor de kleutergroepen en verschillend ICT materiaal wordt 
nieuw aangeschaft.  

• Vanuit de NPO- gelden is het mogelijk om collega Sjef S. vanaf 1 aug. 2022 te 
vervangen voor een nieuwe collega. Hierdoor blijft de formatie gelijk.  

• Dit schooljaar laat een kleine groei van 4 lln. zien. Voor het schooljaar 2022/2023 
hadden we graag 16 groepen gecreëerd, maar bestuur gaat hier helaas niet mee 
akkoord en voor de onderbouw groepen 1 t/m 3 zal nog gekeken moeten worden voor 
een passende oplossing. Dit gebeurd in de onderbouw, omdat het bij de andere 
bouwen niet mogelijk is i.v.m. leerlingaantal 

• Vazom, sportdocent en muziekleerkrachten behouden we in schooljaar 2022/2023.  

• Licenties voor de digitale-software gaan in kosten omhoog.  

Onderhoudsplan BS. De Veldhof   

ARBO zaken: n.v.t. 

Rondvraag: n.v.t. 

  

 

MR vergadering   

• GMR-avond: Dennis en Linda hebben deelgenomen aan de GMR-avond. De PowerPoint 
presentatie van deze avond is naar de ouders gemaild. Wanneer daar vragen over zijn 
kunnen zij daarop terugkomen.  
25 nov. j.l. heeft Linda deelgenomen aan de basiscursus MR. In het kader van deze 
cursus zal het placemat van bevoegdheden gedeeld worden met alle leden.  
N.a.v. de MR cursus hebben we het overzicht jaarplan vanuit Movare als leidraad 
genomen. Voorstel is voor de eerstvolgende MR vergadering het 
Medezeggenschapsstatuut en het MR regelement door te nemen.  

• Kascontrole: Laatste kascontrole was 21 april 2020. Huidige kascontrole wordt 
uitgevoerd door Monique Meens. In kas €2655,82. Minimaal in kas te behouden is 
€1000. Budget van circa €1500. Wat hiermee te doen? Voor eerstvolgende vergadering 
suggesties?  



Gelden blijven vanaf nu bij Hellen. Aanvragen indienen bij Hellen. 
 

Rondvraag    

• Binnen de MR komen er twee vacatures vrij bij de oudergeleding. De vacaturebrief 
hiervoor zal vanaf januari 2022 via Isy naar de ouders gecommuniceerd worden. Als er 
meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er 
verkiezingen uitgeschreven. Vacaturebrief doorlezen voor de eerstvolgende MR 
vergadering. 

• Sinds dit schooljaar is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. Dat betekent voor de 
toekomst dat de school minder inkomsten zal ontvangen om voor de kinderen 
activiteiten te organiseren. Samen erover nadenken hoe we dit kunnen opvangen met 
eventuele andere acties (bv. Sponsorlopen, rommelmarkten, giften, donaties) Dit, om in 
de toekomst activiteiten zoals schoolreisjes etc. door te kunnen laten gaan.  
 
 


