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De MR heeft in de periode oktober 2018 – oktober 2019 6 keer vergaderd.

TELEFOON
0592 820 520

MR-leden
De MR bestond van oktober 2018 tot juli 2019 uit Karin Lakeman (voorzitter),
Sanna Vos (secretaris), Rikje Zeelenberg (financiën), Bea Jeuring (attenties lief
en leed) en Herma ten Brink. Vanaf september 2019 bestond de MR uit: Jeanet
Ijspeert (voorzitter), Sanna Vos (secretaris), Ellen Barels, Rikje Zeelenberg
(financiën) en Bea Jeuring (attenties lief en leed).
Herma en Tiny wisselen elkaar af om onder andere de mededelingen vanuit de
directie toe te lichten.
IKC
Het integraal kindcentrum begint steeds beter op elkaar afgestemd te raken en
tijdens dit MR- jaar zijn er een aantal vergaderingen gezamenlijk met de de
oudercommissie van het kdv/pov/bso geweest. Samen vormen wij nu de IKCraad. Ook dit schooljaar zijn er aan de school weer een aantal verbouwingen en
aanpassingen gedaan, zoals het aanbrengen van zonweringen en het
schilderen van deuren en muren. Er komt nog een aanpassing van het kantoor
van Herma om meer slaapplaatsen te creëren voor de allerkleinsten.
Informatievoorziening vanuit de MR
De MR vergaderingen zijn altijd openbaar. MR leden kunnen zaken die worden
besproken onder de ouders meenemen in de vergaderingen. Ook werd er drie
keer per jaar een klankbord-ochtend georganiseerd waar ouders eventuele
vragen en opmerkingen kunnen aankaarten. Hier werd geen gebruik van
gemaakt door ouders en daarom hebben we de opzet wat veranderd en vooraf
aangekondigd in de nieuwsbrief over welke onderwerpen we konden gaan
spreken op deze ochtend. Ook daar kwamen geen ouders op af en dus hebben
we besloten om te stoppen met de klankbordochtenden. Via de website blijft het
ook mogelijk voor ouders om contact op te nemen met de directie.
Ouderportaal
De veldkei is afgelopen schooljaar overgegaan naar een nieuwe website. Dat is
het ouderportaal en via dit portaal kunnen alle ouders informatie vinden en
krijgen die betrekking heeft op de groepen van hun eigen kinderen. Ook kunnen

EMAIL
info@obs-veldkei-assen.nl
WEBSITE
www.obs-veldkei-assen.nl
IBAN
NL25 RABO 0126 1870 02
KVK
64279715

via het ouderportaal de oudergesprekken gepland worden en vind je hier de agenda. De
overgang naar dit nieuwe systeem gaf in het begin wat onduidelijkheid, maar inmiddels loopt
alles en zijn de eerste reacties positief. Ook voor de buitenschoolse opvang en het
kinderdagverblijf is er inmiddels een ouderportaal.
GMR
De MR was vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke MR(GMR) en werd in de
vergaderingen op de hoogte gehouden van de zaken die in de GMR aan de orde kwamen.
Dat gaat via de verslagen in de mail. Afgelopen schooljaar hebben we niet altijd deze notulen
ontvangen.
Verkeerssituatie
Het afgelopen MR jaar hebben we veel gesproken over de verkeerssituatie rondom school.
Hier ontstaan onveilige situaties en er zijn vele gesprekken met de gemeente geweest om na
te denken over aanpassingen. Helaas is daar nog geen echt bevredigende oplossing uit
gekomen. Wel zijn er gele banden gemaakt op de stoepranden om aan te geven dat daar
niet geparkeerd mag worden. Ook heeft de school het veiligverskeerslabel gekregen en is er
voor het oefenen van de verkeerslessen een mooi verkeersplein op het schoolplein
geschilderd.
Ouderavond
Het afgelopen jaar hebben we geen speciale ouderavond georganiseerd, maar we zijn
inmiddels wel aan het nadenken over mogelijke thema’s voor een ouderavond in 2020.
Leerlingenraad
Dit schooljaar was er ook weer een leerlingenraad. Die kinderen hebben meegedacht en
gesproken over allerlei schooldingen. Volgend schooljaar is het misschien een leuk idee,
als een MR lid ook een vergadering van de leerlingenraad kan bijwonen of andersom.
Financiën
Vrienden van de Veldkei blijft in naam, maar is nu geen stichting meer. De financiën worden
als apart onderdeel ondergebracht bij de school en er is ook een nieuw
bankrekeningnummer, dit gaat allemaal via plateau. De administratrice kan er nu ook geld op
afschrijven en storten. Dat scheelt een tussenpersoon. Er moet wel een kascontrole gedaan
worden door 1 of bij voorkeur 2 ouders. Ellen Barels geeft aan dat zij dat wel op zich wil
nemen, mogelijk samen met Jeanette.

Ouderbetrokkenheid/communicatie
Ook dit schooljaar was de ouderbetrokkenheid weer groot. Veel ouders hebben
meegeholpen bij alle vieringen en de vele werkgroepen.
We merken dat het soms lastig is om ouders te werven, vooral bij grote activiteiten. Soms
kan een activiteit daardoor pas op het laatste moment wel of niet doorgaan. Vele groepen
maken gebruik van een groepsapp en/of klassenouder. Dat kan niet de officiële weg zijn voor
de communicatie. Alle communicatie moet via het ouderportaal en de e-mail verlopen.
Ouders die toch een groepsapp gebruiken mogen dat doen, maar die wordt niet gebruikt
door de school en de leerkrachten.
Activiteiten gefinancierd met ouderbijdrage
Onder andere: Sinterklaas, Kerst, traktatie voor de lampion, organisatie van de voorleesavond, Pasen, speelgoed voor het schoolplein, avondvierdaagse en boeken voor de school
bibliotheek.
Verder besproken in de MR:










Visitatie plateau
Schoolverbeterplan en trendanalyse
Marge-dagen/meivakantie/stakingsdagen
Meester Benny in het zonnetje
Verkiezingen
Nieuwe chromebooks/digiborden
Nieuwe methodes (rekenen/spelling/begrijpend lezen/muziek/engels)
Formatieplan 2019-2020 besproken en goedgekeurd.
Schoolgids/schooljaarplan

