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 Notulen Vergadering MR 
Datum dinsdag 4 februari 2020 
Tijd 19.30 – 21.15  
Locatie                       Heijenoordschool 
Notulist                      Lucienne 
Agenda  MR 

positi
e/opm 

1. Opening Judith en Bastiaan afwezig  

2. Notulen en actielijst 9 januari 2020 \ 

akkoord en  actielijst na gelopen en aangevuld. 

3. Mededelingen directie (Judith) 

a. Invulling uren en taken Alie (+ exta 0,18 fte)  

doorschuiven naar volgende keer ivm te weinig info .PMR initiatief nemen naar Judith 

b. Update verkeersveiligheid rondom school 

i. overleg 28 januari 

Judith en Mark zijn bij het overleg Callunastraat geweest. Aangegeven dat de hele school omgeving bekeken 

moest worden . Niets gebeurd met de verkeersveiligheid rondom de school.Het gaat langzaam. Mark en Judith 

zitten er boven op. Er gaat nu wat gebeuren zegt de gemeente. Er is behoefte aan een rondweg maar er is 

geld nodig. Een paar keer per jaar de op agenda van de Mr laten zetten.  

ii. sloop gebouw Tra voorjaar / ter info  

Dit gaat in het voorjaar gebeuren. Gaat ongeveer 4 weken duren . Gevraagd of het in de meivakantie kan. 

c. Update (nieuw/ver)bouw School  (verschuiven) 

d. Update samenwerking ASV   (verschuiven) 

4. Nieuwe onderwerpen  op jaaragenda MR? 

Verkeersveiligheid, ontwikkelteams, werk verdelingsplan, werkdruk verlagende middelen, evaluatie directeur, 

ouderbetrokkenheid. 

5. MR lidmaatschap 2020-2021 : Gezien de continuïteit beter als de PMR zo blijft. Op teamvergadering 

melden en vragen of er bezwaren  dat de PMR zo blijft ..  

6. Bepaling ouderbijdrage 2020-2021 
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mailto:directie@heijenoordschool.nl
https://drive.google.com/open?id=1Wo1vQbF7hFRyfMwueTlNiG2vt4gco7J8T9mZ1ZHcbh0
https://drive.google.com/open?id=1Wo1vQbF7hFRyfMwueTlNiG2vt4gco7J8T9mZ1ZHcbh0
https://drive.google.com/open?id=1TF9g-HM0C98e4JWlR3iYlPB7jFVx2ioHCrORKLveGGk
https://drive.google.com/open?id=1TF9g-HM0C98e4JWlR3iYlPB7jFVx2ioHCrORKLveGGk
https://drive.google.com/open?id=1FnRO0MZrDu6jtITKNqOv6S5rQB2vrzZK81btfVsSdxM
https://drive.google.com/open?id=1FnRO0MZrDu6jtITKNqOv6S5rQB2vrzZK81btfVsSdxM
https://drive.google.com/open?id=1RIQ6e3UsbkqZ4yLRYuLOShwy2IER-ghM6kOXRqbqN2k


Geen reden om de ouderbijdrage te verhogen. Blijft zoals het is 50 euro pp  

7. Update vanuit de ontwikkelteam  

Het  ontwikkelteam WO. Waar zijn wij mee bezig . We hebben een 3 jarige cyclus opgesteld van groep 1 t/m 8 

vanuit de SLO WO doelen . BB vanuit de 10 tijdvakken  MB Gebruikt alles-in -1 als bronnenboek 

Veel vakken zijn geïntegreerd. 2 schoolprojecten per jaar Zijn nu bezig met een kwaliteitskaart. 

Volgende keer Sociale emotionele ontwikkeling ( Dennis) 

Daarna Rekenen Nieuwe schooljaar Taal. 

8. Ouderavond: uitwerking thema Digitalisering . 2 april . Ouders hebben overlegd gehad. Bureau  jeugd 

en Media geeft ouderavonden  Afwisselende werkvormen. Ouders inschrijven met de vraag wat wil je 

weten over het onderwerp. Zijn wel kosten aan verbonden.  

9. Relatie GMR 

Nog geen contact geweest met Marieke 

10. Rondvraag 

Inspectiebezoek is uitgesteld.  

11. Wat communiceren we?  

● Ouderbijdrage vastgesteld voor 2020-2021 

● 3 Mr leden gaan een MR cursus volgen  

● Onderwerp WO is besproken  

● 2 april ouderavond binnenkort uitnodiging om je in te schrijven over digitaliseren : gebruik en omgang 

thuis van digitale middelen.  

12. Sluiting 

 
Volgende vergadering: woensdag 18 maart 2020 
 

I = Instemming  
A = Advies 
P = Personeelsgeleding 
O = Oudergeleding 
MR = Medezeggenschapsraad 


