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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------In de periode september 2016 t/m september 2017 heeft de MR 6 keer vergaderd, inclusief de gezamenlijke
MR vergadering/Algemene Ouderavond in 2016.
Tijdens deze vergaderingen kwamen o.m. onderstaande onderwerpen aan bod:
De ouderbijdrage
In het schooljaar 2016-2017 is voor 66% van de leerlingen de ouderbijdrage betaald.
De Ouder Vereniging (OV) is verantwoordelijk voor de besteding van deze gelden aan extra activiteiten voor
de leerlingen van de school en is tevens verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage.
Omdat het betaalde percentage ouderbijdrage jaarlijks rond dit percentage blijft hangen, heeft het OV bestuur
de MR gevraagd mee te denken hoe dit percentage verhoogd kan worden.
De MR heeft een plan gemaakt en in overleg met het OV bestuur is een gezamenlijke aanpak gerealiseerd.
De insteek van de aanpak is dat de ouderbijdrage vrijwillig is maar niet vrijblijvend. Ouders en verzorgers
worden gevraagd middels een formulier om aan te geven of de ouderbijdrage zal worden betaald en op welke
wijze voor schooljaar 2017-2018. Hiermee willen we de ouders en verzorgers van de leerlingen van De
Veldrakker bewust maken dat de school niet zonder deze ouderbijdrage kan en dat een ieder daarin wordt
gevraagd bij te dragen. Ouders die aangeven niet te willen betalen zal naar de reden worden gevraagd, en
bewust worden gemaakt dat zij daarmee hun eigen kind(eren) zullen duperen.
Het opgezette plan zal worden gecoördineerd door Tinka (MR) in samenspraak met Anselie (penning meester
OV)
Continu- en 5 gelijke dagen rooster
 Afgenomen enquête:
Er is een evaluatie uitgevoerd onder de leerkrachten en ouders/verzorgers over de ervaringen met
het continu- en 5 gelijke dagen rooster. Het respons percentage vanuit de ouders/verzorgers was
28%, dit is een lage respons.
Conclusie is dat het invoeren van het continue en 5 gelijke dagen rooster als voldoende wordt
ervaren voor de leerlingen en door de ouders/verzorgers. Uiteraard waren er ook opmerkingen





vanuit de ingevulde enquêtes. Hiermee is de school aan de slag gegaan, de meest genoemde punten
zullen worden bekeken en naar een oplossing worden gezocht.
Te weinig tijd om te eten en te drinken tijdens de lunchpauze
Er is een klein aantal leerlingen in de middenbouw waarvoor de gestelde tijd om de lunch te nuttigen,
niet voldoende is. Deze kinderen mogen langer in de klas zitten om hun lunch op te eten, of ze nemen
de lunch mee naar buiten, waar ze op de bank bij het kleuterplein kunnen/moeten verder eten. Er is
gevraagd of er ouders/verzorgers zijn die deze kinderen willen opvangen; 3 ouders hebben zich
aangemeld. Deze ouders lunchen beurtelings met deze kinderen verder als de rest van de klas naar
buiten gaat.
Pleinwachten
Tijdens de pauzes van de kinderen hebben de leerkrachten en andere schoolmedewerkers
pleinwacht. Om voldoende toezicht te kunnen houden, blijkt de groep buiten erg groot te zijn voor
een leerkracht. Er is een inventarisatie gedaan onder de ouders/verzorgers wie zou kunnen helpen
met de pleinwacht. Hier is erg weinig respons op gekomen; 1 ouder. Inmiddels zijn er, naast de ouder
die zich heeft aangemeld, extra studenten ingezet voor meer toezicht

Groei van de school
In september 2017 is er gestart met 11 groepen:
3x groep 1-2
2x groep 3, 4
1x groep 5, 6, 7, 8
In april 2017 waren er 300 leerlingen op school, en dit aantal groeit nog steeds.
Door het groeiende aantal leerlingen werden de kleutergroepen te groot, waardoor de school met de stichting
Robijn heeft besloten een extra lokaal op te bouwen waar voorheen de computers stonden. Halverwege
schooljaar 2016-2017 is dit lokaal in gebruik genomen.
Het lokaal is geïnspecteerd door de brandweer en de gemeente, en goed gekeurd op zaken als
brandveiligheid, constructie etc.
Tevens is per schooljaar 2017 – 2018 de peuterspeelzaal verplaatst naar de Margrietschool. Hierdoor is nu
een vrij lokaal ontstaan binnen De Veldrakker waarbij met groei, een extra groep kan worden geplaatst.
Doordat de school zo groeit, en er een extra lokaal is geplaatst in school, is het ’s morgens erg druk in de
gangen van school. De school is aan het kijken hoe met deze drukte om te gaan, een voorbeeld is het eerder
laten gaan van de schoolbel zodat leerlingen (met ouders) meer gespreid de school in kunnen.
Verkeer en verkeersveiligheid op school
 Traffic en More
Er is gesproken met bedrijf Traffic en More. Zij willen graag de leerlingen meer vertellen over
verkeersveiligheid. Dit kan doormiddel van een bezoek aan het bedrijf, voor de hogere klassen, en
gastlessen op school voor de lagere klassen. Hierdoor willen we meer bewustwording creëren bij de
leerlingen over veiligheid in het verkeer.
 Fietsen op het schoolplein
Er wordt nog steeds gefietst op het schoolplein, er wordt gekeken naar mogelijkheden om dit te
voorkomen. Dit moet voor een deel worden bereikt d.m.v. bewustwording van ouders, en de oudere
leerlingen van de school door informatie en/of het plaatsen van borden op he schoolplein.
Een andere optie is fietsen te weren van het schoolplein, bijvoorbeeld door de fietsenrekken buiten
het schoolplein neer te zetten. De school is in gesprek met de gemeente over mogelijkheden.
 Herinrichting verkeerssituatie Heemraadsweide
De herinrichting van de verkeerssluis zou worden gerealiseerd in oktober 2017, echter dit is
uitgesteld.
Werkgroep gedrag – normen en waarden in de school
De MR is een paar keer bij de vergadering van de werkgroep gedrag aanwezig geweest.

Ons advies was wat meer zichtbaar te worden voor de ouders/verzorgers en voor de kinderen.
De werkgroep gedrag plaatst ieder maand een informatief stukje in De Veldinfo over wat zij doen op school
en wat de thema’s voor de komende periode zijn.
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf Koch heeft de schoolfoto’s dit schooljaar mogen leveren. De feedback is niet alleen positief
geweest vanuit de school en de ouders, maar dit was ook niet met vorige fotograaf. Echter als school en MR
hebben we besloten om door te gaan met Foto Koch voor in elk geval volgend jaar. Er zal een evaluatie
plaatsvinden met Foto Koch voor verbetering aan zowel hun kant als aan de schoolkant.
Het zorgplan en jaarplan De Veldrakker
Het zorgplan en jaarplan zijn goedgekeurd door de MR. In deze plannen staan de beleidsplannen voor dit
schooljaar opgenomen. Beide plannen liggen op school ter inzage.
Verschuiving MR leden
Mahmoed Chamany Zadeh zal per vandaag aftreden als MR lid.
In zijn plaats zal Anissa Akhrij (moeder van Jasir groep 5 en Insaf groep 2) zitting gaan nemen in de MR. Zij zal
vandaag tijdens de MR vergadering worden geïnstalleerd.
Oudergeleiding GMR
Aroon Chotoe zal naast de MR ook zitting gaan nemen in de GMR van de Stichting Robijn naast Daniëlle van
Blerk.

