
Vergadering MR
Datum dinsdag 10 mei 2022
Tijd 19.30 – 21.30 uur
Locatie                        Heijenoordschool H1O
Notulist                        Dennis
Agenda

1. Opening

Iedereen is aanwezig.

2. Notulen en actielijst 23 maart 2022

De notulen zijn goedgekeurd. De actielijst is doorgenomen.

3. Mededelingen directie (Judith)

a. Update NPO-gelden

Het ziekteverzuim is iets lager aan het worden. Maar de mensen die er zijn op basis van de NPO

gelden worden nog lang niet altijd ingezet voor de ondersteuning van kinderen, maar om groepen

op te vangen.

b. Concept Formatieplan

Zoals het er nu uitziet kunnen we onze huidige formatie vasthouden t/m december 2022. In

januari moet er wat op de NPO-gelden ingeleverd worden. De voorlopige formatie voor het

komend schooljaar is doorgenomen. Als het definitief is (goedgekeurd door Flores) wordt de

formatie rondgestuurd.

c. Studiedag en korte toelichting plan nieuw OT Leren Leren

Tijdens onze studiedag hebben we het gehad over de regels en routines in onze school. We

hebben met elkaar bekeken of we allemaal ook aandacht besteden aan het handhaven van deze

regels en routines. We zijn hier nog niet mee klaar, maar we hebben er een goede start mee

gemaakt. Tijdens de studiedag van de stichting was er een spreker die met ons gesproken heeft

over ‘gedrag’.

In de groepen waar extra ondersteuning nodig is, is extra hulp ingeschakeld. Die groepen krijgen

rots en water training. We zien dat dit een positief effect heeft op de groepen.

d) LTO

De resultaten van het leerlingtevredenheidsonderzoek zijn binnen. De kinderen hebben de school

heel positief beoordeeld. Het ouder- en personeelstevredenheidsonderzoek komen nog en

worden op een volgende vergadering besproken.



4. Stichting Beheer Oudergelden

De Stichting Beheer Oudergelden is een feit en is goedgekeurd. Nu moeten we nog een rekeningnummer

aan de stichting koppelen. Dit lijkt ook nog een uitdaging te worden. Mark gaat op zoek naar een bank

waar we een rekening voor de stichting kunnen openen.

5. GMR-dag

Een goede dag. Iedereen heeft aangegeven dat de communicatie vanuit de GMR onder de maat is. Er is

gevraagd of ze een jaarplanning door willen sturen met daarin de bespreekpunten van de vergaderingen

zodat we hierop als MR proactief kunnen handelen.

—---------------------------------------------------------------------------------------------

6. Update MR - verkiezing

Er zijn 5 kandidaten overgebleven. Er is een aantal ouders afgehaakt om ruimte te maken voor de andere

ouders. Volgende week kan er worden gestemd door ouders. Leerkrachten mogen niet meestemmen. Via

Social Schools kunnen ouders voor twee ouders stemmen. De uitslag wordt  door Wouter en Marieke met

ons gedeeld.

7. Identiteit Jenaplan onderwijs

Manna en Lucienne hebben met Judith gesproken over de Jenaplan-identiteit van de school. Er beginnen

wat kleine verschillen te ontstaan in de stamgroepen en het is goed om met elkaar weer eens goed te

kijken naar onze Jenaplanvisie. De komende studiedag gaan Lucienne en Manna die met het team

oppakken.

8. Update ontwikkelteams: Wereldoriëntatie

● Kenniskaart, dit jaar zijn we ons aan het oriënteren op de kenniskaart. Dit zou een middel kunnen

zijn om geleerde kennis beter vast te houden en kan gebruikt worden om een doorgaande lijn van

OB naar BB te creëren

● Schoolproject Middeleeuwen, We hebben dit jaar veel tijd besteed aan het voorbereiden van de

schoolprojecten. We wilden het thema weer duidelijk zichtbaar in de school en het schoolproject

samen met ouders en kinderen beleven en vormgeven (zoals vanouds dus) . Volgens ons is dit

goed gelukt.

● We hebben een doorgaande lijn ontwikkeld voor  W.O. kringen van OB tot BB.

● Kwaliteitskaart Burgerschapsvorming en de verslagitems W.O. staan op het programma om

komend schooljaar verder te ontwikkelen.

9. Communicatie/zichtbaarheid MR

We blijven de notulen en agenda plaatsen op de website en hangen ze niet meer op een plek in de

school. Ouders komen namelijk niet veel in school.

Het jaarverslag van de MR wordt in de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar vastgesteld en

daarna geplaatst op de website.



10. Rondvraag

Annemiek: ICT wordt geen ontwikkelteam. Sebas en Christian die in de werkgroep zitten gaan kijken of

onderdelen vanuit ICT in andere ontwikkelteams ondergebracht en vastgelegd kunnen worden.

11. Sluiting

—---------------------------------------------------------------------------------------------

12. Wat communiceren we?

● Judith heeft ons uitleg gegeven over de voortgang van de NPO gelden. In december 2022 vinden

er nieuwe ontwikkelingen plaats en wordt het item opnieuw besproken.

● Het concept-formatieplan voor komend schooljaar is besproken.

● We zijn blij met de uitslag van het LTO ( leerlingtevredenheidsonderzoek). De kinderen hebben

de school, leeraanbod en sfeer hoog beoordeeld.

● Er is inmiddels een stichting oudergelden opgericht. Deze stichting heeft als doel om de

ouderbijdrage, overblijfgelden, kamp en sponsorloop te beheren .

● In de MR zijn de ontwikkelingen op het gebied van W.O. besproken.

(De kenniskaart, zichtbaar maken van de schoolprojecten en de doorgaande lijn van de W.O.-

kring)

● De laatste vergadering van dit schooljaar vindt plaats op dinsdag 5 juli. Hopelijk mogen we de

nieuwe MR-leden dan verwelkomen.

Volgende vergadering: donderdag 16 juni BOTO, dinsdag 5 juli reguliere vergadering


