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Vergadering MR 
Datum woensdag 13 november 2019 
Tijd 19.30 – 21.15  
Locatie                        Heijenoordschool 
Notulist Dennis 
Aanwezig: Mark, Wouter, Marieke, Dennis, Manna en Lucienne   

1. Opening: Welkom iedereen 

2. Notulen en actielijst 1 oktober 2019: goedgekeurd  

3. Mededelingen directie (Judith) 

a. Evaluatie ouderbijdrage 2018-2019 

Judith heeft de evaluatie ouderbijdrage toegelicht. Er zijn wat vragen ter verduidelijking 

gesteld. Vraag: Hoe gaat het nu met de ouderbijdrage? Dat gaat goed, 95 % betaald. 

Is de oproep in de nieuwsbrief duidelijk genoeg? Lezen ouders daar niet overheen? 

Onderzoek: Is het mogelijk voor de administratie om een betaalkenmerk toe te voegen, 

zodat de bijdrage en kinderen makkelijker te koppelen zijn. Judith gaat dit navragen. 

b. Begroting 2019-2020 

Judith heeft een begroting gemaakt voor de komende 5 jaar. In de begroting is de directie 

er vanuit gegaan dat de ASV mogelijk iets gaat groeien ten koste van de Heijenoordschool. 

De school ziet er ondanks dat vitaal uit. Judith licht toe hoe de personele situatie er komend 

jaar uitziet. Besproken wordt hoe de IB taken volgend jaar mogelijk worden herverdeeld. De 

begroting is positief. 

c. Leerlingenprognose 2020 en verder 

Er zijn 2 prognoses gemaakt. Als de ASV geen invloed heeft blijven de leerlingaantallen 

heel stabiel de komende jaren, met een kleine piek komend schooljaar. In de tweede 

prognose  waarin we wel aantallen aan de ASV verliezen, zakken we terug tot rond de 300 

leerlingen. 

d. Toelichting op wijziging voor strategisch jaarplan  

Judith gaat proberen om in juni 2020 een 4 jarenplan te maken, omdat we anders niet gelijk 

lopen met het 4 jarenplan van stichting de Basisfluvius. 

e. Schoolgids  
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Er is nu een versie van de schoolgids beschikbaar waar in gewerkt kan worden. Judith gaat 

samen met de Sebas de tekst aanpassen van de schoolgids. Judith licht m.b.v. het 

stappenplan toe welke stappen er genomen gaan worden tot aan de zomervakantie om de 

schoolgids volledig te updaten. Voor de zomervakantie worden de nieuwe schoolgidsen 

gedrukt. Gevraagd wordt of de MR mee zou willen kijken. 

4. Foto MR 

            Wordt doorgeschoven naar 9 januari. 

5. Statuten MR 

De statuten worden per 01-01 aangepast omdat de besturen samen gaan. Ze willen de huidige 

reglementen updaten en vernieuwen. Wij besluiten onze statuten pas te passeren als we weten wat 

het nieuwe reglement vanuit het bestuur inhoud; Dus in een bijeenkomst na 01-01. 

6. Inschatting verwachte MR-kosten 2019-2020 en 2020-2021 

begroot 1500,- (cursus, MR thema ouderavond, attentie MR leden, BOT overleg, kopieerkosten) 

7. Aanmelding MR-cursus 

We wachten af wanneer de cursus gegeven wordt vanuit de BasisFluvius. We houden contact met 

de voorzitter van de GMR. 

8. Kort verslag ouderavond fusie De Basis-Fluvius 

Er waren weinig mensen aanwezig.  

Een aantal MR en GMR leden waren aanwezig en een aantal ouders.  

Er is een presentatie bijgewoond en die wordt gedeeld met de overige MR leden.  

9. Ouderavond: uitwerking thema Digitalisering 

De ouderavond gaat zich met name richten op de digitalisering en de invloed daarvan op het leven 

van een kind. Niet zozeer gericht op digitalisering binnen school. De avond moet zo’n anderhalf uur 

gaan duren en moet ook interactief zijn. De oudergeleding komt nog een keer apart samen om te 

bespreken welke spreker ze uitnodigen en om de uitnodigingen voor ouders te regelen. De avond 

zelf staat gepland op 2 april. 

10. Relatie GMR 

Er wordt een nieuwe GMR gestart. De voorzitter neemt contact op met alle scholen van de 

Basis-Fluvius. Marieke heeft vragen vanuit onze vorige MR bijeenkomst bij de GMR voorgelegd.  

Marieke zal contact met haar houden als voorzitter van onze MR en Manna kan eventueel 

ondersteunen in klussen vanuit de GMR. 

11. Rondvraag 

Mark: Hoever staan wij rondom de veiligheid met betrekking tot het verkeer rondom school?  

Marieke neemt dit mee in de voorbespreking met Judith. Kan dit niet wat vaker op onze agenda? 

Daar wordt mee ingestemd.  

Marieke: Is wat bij de bijeenkomst op het RijnIJssel is verteld van invloed op deze school? 

antwoord: nee 

Marieke: Start schooltijden als punt bespreken op de volgende MR agenda.  

12. Wat communiceren we?  



Ouderbijdrage is goedgekeurd, de begroting is voorbesproken,aantal MR leden naar informatie 

avond Fusie Basis-Fluvius geweest, en  de ouderavond digitalisering is op 2 april en niet op 4 

februari. 

 

13. Sluiting 

   

 
Volgende vergadering: donderdag 9 januari 2020 
 

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


