
Vergadering MR
Datum woensdag 23 november 2022
Tijd 19.30 – 21.30
Locatie                        Heijenoordschool
Notulist                        Dennis

Agenda MR-positie/opm
1. Opening

Lucienne, Annemiek en Nataschenka afwezig.

2. Notulen en actielijst 27 september 2022

Goedgekeurd.

3. Mededelingen directie (Judith)

a. Begroting

De begroting is nog niet officieel goedgekeurd. De corona gebonden gelden gaan er vanaf, en

door stijging van energiekosten en hogere salariskosten komen we negatief uit onder de streep.

Dit is goed te verklaren, maar evengoed moet de stichting het wel goedkeuren. De verwachting is

dat de begroting voor de kerstvakantie goedgekeurd is.

b. Leerlingenprognose

Stabiele instroom leerlingen. We zien dat er veel zij-instroom komt vanuit het westen van het land

( verhuizingen). Ook zien we veel zij-instromers afkomstig van andere scholen.( wisselen

vanwege onvrede). Er wordt altijd goed gekeken door Meta of we deze kinderen kunnen plaatsen

en de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. 5 weken voor het schooljaar nemen we dan ook

geen nieuwe zij-instromers meer aan, omdat dit te kort dag is om informatie over deze kinderen in

te winnen.

c. Jaarrekening ouderbijdrage

Judith heeft met Wouter de laatste zaken rondom de stichting afgerond. Afgelopen schooljaar

kwam de jaarrekening ouderbijdrage in de min. Dit heeft als reden dat er alvast extra uitgaven zijn

gedaan (zoals het kampgeld voor komend schooljaar), zodat de stichting straks kan beginnen

met een buffertje.

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

4. Nieuwe ouderbijdrage 2023-2024

Het voorstel is om de ouderbijdrage per komend schooljaar op te hogen van 50 euro naar 60 euro. De

afgelopen jaren hebben we dit bedrag onveranderd gelaten. Door de stijgende kosten zullen we er nu

toch voor moeten kiezen om het bedrag op te hogen. Er wordt gekozen voor een verhoging van 10 euro



om het tekort op te vangen. Tevens willen we het bedrag in de komende paar jaar niet opnieuw hoeven

ophogen.

5. Update stichting oudergelden

Het gedoe rondom de belastingaangifte en de stichting is eindelijk afgerond. De stichting hoeft geen

belasting te betalen. De oud MR-leden hebben zich nu uitgeschreven. Wouter, Marieke en Judith zijn nu

officieel nog aan de stichting gekoppeld. Voor nu is dat in orde. Mochten Marieke en Wouter ter zijner tijd

de MR verlaten, moeten andere ouders uit de MR aan de stichting worden gekoppeld. De dagelijkse

administratie van de stichting en het informeren van ouders wordt geregeld door Francis.

6. Concept MR reglement en huishoudelijk reglement

Er is een voorstel voor een kleine aanpassing in het MR reglement. Te weten: De notulen van onze

vergaderingen worden alleen ‘indien nodig’ aan de GMR verstuurd.

Het reglement is met deze aanpassing goedgekeurd.

7. Evaluatie ouderavond

De ouderavond is erg positief ontvangen door ouders. Van de feedback die we terug hebben gekregen

bleek dat de avond voldeed aan de verwachtingen. De interactie (stellingen) tussen ouders onderling en

stamgroepsleiders is als erg nuttig/ plezierig ervaren.

Vanuit meerdere ouders hebben we de suggestie ontvangen om de volgende ouderavond te besteden

aan het thema mediawijsheid. We hebben gemerkt dat mediawijsheid toch een interessant onderwerp

blijft dat leeft onder ouders. We kunnen dit thema mogelijk meenemen als een optie voor de

MR-ouderavond voor komend schooljaar.

8. AVG toepassing

Het team volgt dit jaar een 6-delige e-learning rondom AVG. Dit doen alle scholen van Floresonderwijs.

Doel is om duidelijke afspraken en regels te maken op school rondom de AVG regels.

Vanaf volgende week moeten we ook allemaal via een dubbele verificatie inloggen.

9. MR training - gevorderden

Vanuit de huidige geleding is er voor dit schooljaar geen behoefte of noodzaak om de cursus MR

gevorderden te volgen.

10. Update ontwikkelteam: rekenen

-Sinds dit jaar maken we de rekentoetsen die horen bij de methode op papier in plaats van digitaal. Er

wordt geëvalueerd hoe dit is gegaan en op welke wijze we de resultaten bijhouden/ registreren.

-2 teamleden volgen momenteel de rekenopleiding met als doel om rekenspecialist te worden.

-In alle groepen zijn momenteel drempelspellen rekenen aanwezig. Dit zijn automatiseer spellen waarin

basisvaardigheden van het rekenen worden geoefend. Deze basisvaardigheden zijn namelijk

voorwaardelijk om ingewikkeldere  rekensommen goed op te kunnen lossen. Op deze manier kan er dus

extra worden geoefend in de stamgroep. ook wordt er gekeken naar een mogelijkheid om rekentassen te



maken. Dit zijn tassen met drempelspellen die kinderen mee naar huis kunnen nemen om daar extra met

de basisvaardigheden te kunnen oefenen.

-Vorig jaar zijn we gestart met het Edi traject. Dit is een traject waarin we werken aan het verbeteren van

onze instructies. Dit jaar gaan we hiermee verder.

-Er wordt gewerkt aan een protocol ´rekenzwakke´ kinderen

11. Relatie GMR

We hebben besloten om dit punt (tijdelijk) uit onze agenda te schrappen aangezien er geen input komt

vanuit de GMR ondanks onze vele verzoeken. Mocht de GMR in de toekomst een andere aanpak volgen

en MR’en pro-actief te betrekken bij de GMR-agenda dan voegen we dit punt weer toe aan onze

MR-agenda.

12. Rondvraag

-

13. Sluiting

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

14. Wat communiceren we?

-Lange tijd hebben we de ouderbijdrage niet hoeven verhogen. Maar omdat de kosten stijgen en we de

activiteiten voor de kinderen willen blijven organiseren hebben we besloten om de vrijwillige ouderbijdrage

met ingang van het schooljaar 2023-2024 te verhogen.

-De ouderbijdrage zal vanaf dit jaar op een aparte rekening worden gezet in beheer van de oudergeleding

MR. We hebben deze stichting oudergelden opgericht om deze gelden apart te kunnen beheren.

Binnenkort ontvangen jullie hierover meer informatie.

- Het MR-reglement en het huishoudelijk reglement van de MR zijn besproken, aangepast en

goedgekeurd.

-De teamgeleding heeft heeft de ontwikkelingen op rekengebied besproken.

- De MR heeft de ouderavond geëvalueerd. Zowel ouders als team hebben deze avond als nuttig en

prettig ervaren. Fijn om elkaar weer live te kunnen ontmoeten.  Meerdere malen hebben we de suggestie

gekregen om het onderwerp mediawijsheid mee te nemen voor een volgende ouderavond.

-Voor vragen en suggesties kunnen jullie ons bereiken op mr.heijenoordschool@floresonderwijs.nl. Onze

volgende vergadering is op donderdag 19 januari 2023.

Volgende vergadering: donderdag 19 januari 2023

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

mailto:mr.heijenoordschool@floresonderwijs.nl


MR = Medezeggenschapsraad


