
Vergadering MR
Datum woensdag 23 maart 2022
Tijd 19.30 – 21.30
Locatie                        Heijenoordschool
Notulist                        Dennis
Agenda MR-positie/opm

1. Opening

Iedereen aanwezig

2. Notulen en actielijst 13 januari 2022

Vaststellen notulen

De notulen zijn vastgesteld en de actielijst is doorgenomen.

3. Mededelingen directie (Judith)

a. Update NPO-gelden

Er is geen vervanging beschikbaar en dat drukt op de kinderen en leerkrachten.  De mensen die

aangenomen zijn op NPO gelden komen dus vaak niet toe aan de werkzaamheden waarvoor ze

zijn aangenomen, namelijk het wegwerken van onderwijsachterstanden. De vraag wordt gesteld

of dit merkbaar is voor ouders. Ouders geven aan dat ze weinig merken van het ziekteverzuim,

maar dat ze wel terughoren dat er meer spanning in de verschillende groepen merkbaar is tussen

kinderen onderling. Judith geeft aan dat er extra hulp wordt ingeschakeld om stamgroepen waar

dingen spelen te ondersteunen in het groepsproces.

b. Update huisvesting/verbouwing

28 maart is er een eerste gesprek. Er wordt in eerste instantie gesproken over verbouw en

nieuwbouw. We hopen op verbouw aangezien we onze ruimte dan niet kwijtraken. Helaas hebben

we vernomen dat we maar weinig invloed kunnen uitoefenen op deze keuze.

c. Update verkeersveiligheid

De wijkagent heeft ouders aangesproken op hun rijgedrag rondom de school.

De gemeente heeft de plannen die zijn gemaakt zijn door school, ouders en kinderen

doorgegeven aan iemand anders. Eind maart zouden de plannen uitgevoerd zijn, maar het lijkt

erop dat dit niet gaat lukken.

d. Update stichting oudergelden?

De mail die gestuurd is door een ouder uit de oudergeleding van de MR heeft het gewenste

resultaat gehad. Een dag later had Judith bericht. Het bestuur heeft excuses aangeboden voor de

rijkelijk late reactie. Het wordt nu eindelijk opgepakt en 12 april is de stichting een feit.

4. MR foto maken

gelukt!



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

5. MR - verkiezingsprocedure

8 ouders hebben zich aangemeld. In een vergadering met 3 MR leden wordt toegelicht wat de functie

precies inhoud. Deze avond zal zijn op dinsdag 5 april van 19.30 tot 21.00. Wouter en Mark bereiden de

avond kort voor. De ouders die overblijven gaan de stemmingsronde in. Dennis en Annemiek zijn deze

avond aanwezig. We willen de stemming middels social schools organiseren. Wouter gaat uitzoeken of er

een anonieme poll gerealiseerd kan worden. Eerste week na de vakantie is deze stemming.

6. Communicatiebeleid

Niet aan toegekomen, wordt doorgeschoven.

7. Relatie GMR

13 april is de GMR dag. Marieke gaat hier samen met Judith naartoe. Het is nog onduidelijk wat het

programma is van deze dag.

8. Rondvraag

9. Sluiting

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

10. Wat communiceren we?

-Op de MR vergadering van 23 maart hebben we gesproken over de bouwplannen van onze school. 28

maart volgt er een eerste gesprek waarin onderzocht wordt of onze school in aanmerking komt voor

verbouw of nieuwbouw.

-De plannen die gemaakt zijn rondom de verkeersveiligheid bij H1O en H2O liggen nog steeds bij de

gemeente. Binnen de gemeente zijn de plannen overgedragen aan een andere werknemer. We hopen

dat er zo snel mogelijk daadwerkelijk actie wordt ondernomen om de plannen te realiseren.

-Vanuit de teamgeleding hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld om zitting te nemen in de MR.

Manna heeft zich verkiesbaar gesteld en blijft nog een periode.

-De MR is blij verrast dat veel enthousiaste ouders hebben gereageerd op onze oproep om zitting te

nemen in de oudergeleding van de MR. De MR zal deze ouders uitnodigen voor een informatieavond.

Daarna volgen er verkiezingen. Aan alle ouders van de Heijenoordschool zal gevraagd worden 2

stemmen uit te brengen. Meer informatie hierover volgt nog.

-De volgende vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 10 mei.

Volgende vergadering: dinsdag 10 mei 2022
I = Instemming
A = Advies
P = Personeelsgeleding
O = Oudergeleding
MR = Medezeggenschapsraad


