
Vergadering MR
Datum dinsdag 27 september 2022
Tijd 19.30 – 21.30
Locatie                        Heijenoordschool
Notulist                        Dennis
Agenda MR-positie/opm

1. Opening

Iedereen aanwezig.

2. Notulen en actielijst 5 juli 2022

De notulen en actielijst zijn doorgenomen. De vraag is of iedereen er op wil letten dat er niet te veel

jargon wordt gebruikt in de notulen. Op en aanmerkingen op de notulen graag in de week nadat hij is

rondgestuurd delen. Dan wordt hij in de week erna aangepast en geplaatst op de website.

3. Mededelingen directie (Judith)

a. Definitief jaarplan

Het jaarplan is rondgestuurd. Groep 3 en 6 vallen op 1 vakgebied op als we kijken naar de

citoresultaten. Hier is een plan van aanpak voor gemaakt. Verder hebben we kort gekeken naar

de evaluaties van de ontwikkelteams. Het verzoek van Judith om het jaarplan in de komende 2

weken goed door te nemen. Heb je nog aanvullende vragen, dan sturen we die naar Marieke. Die

neemt ze mee naar het gesprek met Judith. Daarna zal Marieke het document namens de MR

tekenen voor akkoord.

b. Plan Coronaprotocol

Eerste opzet vanuit het bestuur hebben we doorgenomen. Het is nu nog een algemeen plan.

Judith gaat het plan verder uitwerken zodat het specifiek wordt voor onze school en dan wordt het

gedeeld. Opdracht is om goed na te denken over de groepsbinding en vorming als we in code

rood belanden (halve groepen naar school). Het MT en het ontwikkelteam sociaal-emotionele

ontwikkeling gaan zich hier met Judith over buigen.

c. Korte update schoolstart en teamupdate

We zijn gestart met de gouden weken. De 5 basisregels zijn in alle groepen besproken.

De vacature in de bovenbouw staat nog steeds open. Gelukkig kan Irma tot aan de kerstvakantie

voor de groep staan. Judith heeft veel contact met Flores om deze vacature te vullen, maar het is

een moeizaam proces. Er zijn momenteel veel vacatures binnen de stichting die nog open staan.

Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek onder de stamgroepleiders van onze school

bleek dat veel stamgroepsleiders op momenten veel werkdruk ervaren. De piekbelasting zit hem



met name in de spreekweek. Judith heeft daarom besloten de 2 avonden in de spreekweek korter

te maken (van 7 uur terug naar half 6). We hebben met elkaar gesproken over de impact hiervan

op de aanwezigheid van ouders. Wij zien een mogelijke oplossing in het (indien gewenst) inbellen

van ouders zodat toch beide ouders aan het gesprek kunnen deelnemen.

d. Update nieuwbouw/verbouw

Update, er zijn een aantal scenario’s beschreven waarin de nieuwbouw/ herbouw van onze

school beschreven staat. De verschillende scenario´s hebben we doorgenomen. Uiteindelijk

bepaalt de gemeente welke van deze plannen wordt uitgevoerd. Nieuwbouw is in elk geval

goedkoper dan verbouwen. We moeten er dus rekening mee houden dat het nieuwbouw zal

worden. Judith heeft in elk geval voor elkaar gekregen dat het blikken theater als extra ruimte

wordt gezien. Deze zal dan ook niet meetellen als oppervlakte van de school. Dit aangezien het

blikken theater destijds door ouders is betaald.

4. Foto MR

Gemaakt! Deze wordt door Judith op de website geplaatst.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Jaarverslag MR 2021-2022

Het jaarverslag van de MR is doorgenomen en goedgekeurd. Er wordt nog een begrippenlijst toegevoegd

zodat het jaarverslag goed te begrijpen is voor alle ouders. Daarna wordt het jaarverslag gedeeld en op

de website geplaatst.

6. Ouderavond: update en acties

We hebben het voorstel van Simone Peters van Flores en de werkgroep ‘ouderavond’ besproken. Het

voorstel wordt gedaan om de avond alleen te richten op ‘gedrag’ zoals eerder is afgesproken. In plaats

van de workshops willen we graag met ouders in kleinere groepen in gesprek gaan aan de hand van een

aantal stellingen ten aanzien van ‘gedrag’. Annemiek koppelt dit terug naar Simone.

7. Concept Werkplan

Het concept van het MR werkplan voor dit schooljaar ziet er goed uit. Met aanpassing van de commissie

bezetting kan deze vastgesteld worden en gepubliceerd op de website. Het werkplan blijft een

werkdocument. Actuele onderwerpen kunnen gedurende het jaar nog toegevoegd worden.

8. Commissie bezetting

De huidige commissiebezetting van de MR is doorgenomen. Gevraagd wordt of iedereen er nog even

goed naar wil kijken. De volgende vergadering kunnen we dingen aanpassen.

9. Stichting oudergelden

Alle lopende zaken rondom de stichting zijn overgedragen naar Wouter. Wouter is momenteel bezig met

de afwikkeling van het BTW-aangifte geschil. Als dit is afgerond, kan hij mogelijk hulp gebruiken met het

verder vormgeven van de administratie van de gelden voor de ouderbijdrage.



10. Relatie GMR

Geen nieuws. We vinden het jammer dat zoals eerder toegezegd we nog geen jaarplan van de GMR

hebben ontvangen.

11. Rondvraag

-Vraag vanuit de oudergeleding om met de huidige energieprijzen, ouders die moeizaam of niet meer

rondkomen, te wijzen op de verschillende loketten waar ouders terecht kunnen voor (financiële) hulp.

Judith neemt dit in de volgende nieuwsbrief mee.

12. Sluiting

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

13. Wat communiceren we?

De eerste MR vergadering van dit schooljaar zit erop. Ben je nieuwsgierig naar de onderwerpen die zijn

besproken? Houdt dan de nieuwsbrief in de gaten of bekijk onze notulen op de website.

We zijn erg blij met de komst van Nataschenka en Safae. Zij komen de oudergeleding van de onze MR

versterken.

Op deze vergadering zijn vanuit school de volgende onderwerpen besproken:  het jaarplan, het

voorlopige “nieuwe” coronaplan, de start van  het nieuwe schooljaar en  de toekomstige

verbouw/nieuwbouw.  De openstaande vacature voor een bovenbouwleerkracht blijft actueel.

De MR leden zijn voor de website van school op de foto gezet, hopelijk staan we er goed op.

Zoals jullie wellicht al hebben gelezen organiseert de oudergeleding van de MR op maandag 17 oktober

een ouderavond met het thema ‘gedrag’. Jullie hebben de uitnodiging via social schools al ontvangen. We

hopen er samen een inspirerende avond van de maken.

We zien jullie dan!

Volgende MR vergadering is op woensdag 23 november om 19:30 uur.

Volgende vergadering: woensdag 23 november 2022

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


