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VERSLAG VAN AGENDAPUNT

1. Opening.
Korte voorstelronde voor KR (StOF)
Als opening: 6 Kaarten van het MMC; share, observe, dream, think, relax, hope.
2. Welkom KR. Ouderfonds aan het woord.
KR geeft een korte toelichting over het Ouderfonds. Het Ouderfonds verdeelt het geld van de
ouderbijdrage over activiteiten binnen en buiten de school; afscheid groep 8, schoolbibliotheek,
excursies, enz. Dit jaar zijn er meer uitgaven dan inkomsten. Er is een reserve die daar nu voor
wordt aangesproken.
De wens is om de balans van uitgaven en inkomsten ongeveer op nul te krijgen en de reserves
enkel aan te spreken op het moment dat het echt noodzakelijk is. Bij iedere uitgave wordt kritisch
gekeken of het echt ten goede komt aan de leerlingen van de school.
Ongeveer 90% van de ouders heeft dit jaar de ouderbijdrage betaald.
De StOF staat los van de stichting Veldvest. De stichting kan ook geen aanspraak maken op het
geld van de StOF.
Er is tot op heden nog geen afspraak met de penningmeester van de StOF om de kascontrole te
doen.
3. Notulen mr/sr-vergadering nr. 4, d.d. 19-02-2019 en nr 5 d.d. 08-04-2019
M.b.t. nr 4: Punten bij punt 4 uit de notulen halen. Agendapunt m.b.t. reglement wordt
doorgeschoven naar een volgende vergadering.
4. Schoolplan
Hoofdstukken 5 t/m 9 inhoudelijk besproken. GvV heeft een aantal punten verduidelijkt waar
vragen over waren. Op- en aanmerkingen kunnen via de mail aan GvV doorgegeven worden.
5. Formatieplan en begroting
Het formatieplan is afhankelijk van het leerlingenaantal. Dat leerlingenaantal blijft de komende
jaren naar schatting redelijk gelijk. Onderaan de streep van de begroting voor komend schooljaar

komen we op een positief saldo uit.
Er is komend schooljaar een vacature voor een fulltime leerkracht. Een kwart van het team gaat in
de komende vijf jaar met pensioen.
De begroting is ook gebaseerd op het leerlingenaantal. Geld voor bekostiging wegens
samenvoeging is nu niet opgenomen in de begroting, omdat het nu niet nodig is. Mocht het nog
noodzakelijk zijn dan kunnen we daar wel aanspraak op maken. Het geld van de fusie ligt bij
Veldvest.
Veldvest maakt een frictiepost, als school moet je kunnen onderbouwen waarom je daar
aanspraak op wilt maken.
6. Mededelingen
- Volgende week vinden er sollicitatiegesprekken plaats. FvL of AV sluit daarbij aan.
- Deze week start er een nieuwe collega op onze school, vanwege een reïntegratietraject.
7. WVTTK
IS is vanuit de AC met Gijs in gesprek gegaan. Daarin is besproken dat de opzet van het
voorzitterschap anders vorm gegeven gaat worden vanaf volgend schooljaar. De AC is nog
zoekend naar hoe zij dat precies willen gaan inrichten. De taken van de voorzitter zullen door
meerdere personen worden overgenomen. Een persoon richt zich op het contact met de StOF,
een persoon richt zich op de SR, enz.
8.
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