
Vergadering MR
Datum donderdag 19 januari 2023
Tijd 19.30 – 21.30
Locatie                        Heijenoordschool
Notulist                       Dennis

Agenda MR-positie/opm
1. Opening

Iedereen aanwezig.

2. Notulen en actielijst 23 november 2022

De notulen zijn akkoord bevonden en staan op de website van school. De actielijst is doorgenomen.

3. Mededelingen directie (Judith)

a. Vertrek Judith

Team en ouders zijn inmiddels op de hoogte van haar vertrek. We hebben kort besproken wat er

ten grondslag ligt aan haar vertrek.

b. Sollicitatieprocedure nieuwe directeur

Eerst gaat er een vacature uit naar de huidige directeuren binnen Flores en naar de directeuren

die momenteel afstuderen binnen Flores. Gevraagd wordt of we namens de MR de vacature

willen schrijven. Mocht er na aan niemand reageren zou het kunnen zijn dat we een

interimdirecteur krijgen of dat een van de huidige directeuren in de buurt van onze school tijdelijk

ook de Heijenoordschool onder zijn/ haar hoede neemt. Ook moeten we afspreken wie uit de

ouder en personeelsgeleding zitting neemt in de sollicitatiecommissie.

c. Update begroting

De Coronagelden lopen af waardoor we 1,2 FTE aan banen verliezen. De mensen die op

coronagelden op school werken zijn hiervan op de hoogte.

Judith zal proberen in april een voorstel voor de stamgroepsbezetting voor komend schooljaar te

maken. Ze wil dit voorstel klaar hebben voordat ze ons verlaat. In april zijn de eerste

mobiliteitsrondes binnen ons bestuur.

d. Doorstroomtoets groep 8

Volgend jaar is er geen eindtoets meer maar een doorstroomtoets. Dit wordt gedaan om iedereen

gelijke kansen te geven omdat kinderen uit achterstandswijken vaak lagere adviezen van de

leerkracht krijgen. De toets zal dan ook niet meer in april maar in februari plaatsvinden.



e. Stand: ouderbijdrage , 7481,93

De helft staat inmiddels op de rekening. Er zijn geen ouders die op de oude rekening hebben

gestort, dus de overgang lijkt soepel te verlopen. Reminder voor de ouderbijdrage komt in

aanstaande nieuwsbrief.

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

4. Vervolg vertrek Judith

Luus zal namens de oudergeleding deelnemen in de sollicitatiecommissie. De oudergeleding gaat

overleggen wie er namens hen zitting neemt.. Woensdag 1 februari lassen we een extra online

vergadering in, om de profielschets, voor de werving van onze nieuwe directeur, te bespreken

5. MR-lidmaatschap 2023-2024

Officieel zouden per 1 sept. 2023, 2 leden van de oudergeleding en 1 lid van de personeelsgeleding zich

herkiesbaar moeten stellen. Omdat we graag de ervaring van de huidige MR-leden willen behouden

( sollicitatieprocedure van een nieuwe directeur), gaat onze voorkeur er naar uit om aankomend jaar in

dezelfde samenstelling verder te werken. De zittingstermijn van deze leden zal  met 1 jaar worden

verlengd. Mochten hierover vragen of opmerkingen zijn, dan kun je deze sturen naar

mr.heijenoordschool@floresonderwijs.nl

6. Meningsvorming vrijwillige ouderbijdrage: vraag vanuit GMR

Vanuit de gemeenschappelijk medezeggeschapsraad kregen wij het verzoek om met elkaar te spreken

over de ouderbijdrage. Hoe organiseert de Heijenoordschool dit en zijn we tevreden over de aanpak en

werkwijze.

Wij zijn tevreden over de hoogte en besteding van onze ouderbijdrage. Voor de scholen waar de

ouderbijdrage een probleem is, omdat niet iedereen de bijdrage kan betalen, zou het mooi zijn als het

bestuur een bijdrage zou kunnen leveren.

7. Update ontwikkelteam: taal

Het ontwikkelteam richt zich op het schrijven van teksten. De kinderen leren de 5 fases van het schrijven

van teksten doorlopen. te weten:

-oriëntatie op het onderwerp

- opdrachtfase

-schrijffase
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- revisie (verbeteren en herschrijven)

- publiceren

8. Rondvraag

-Hoe is het nieuws van Judith bij de ouders binnen gekomen? Ouders zagen het niet aankomen, erg

onverwachts, er is vertrouwen dat het goed gaat komen.

9. Sluiting

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

10. Wat communiceren we?

-We vinden het erg jammer dat Judith in mei de Heijenoordschool gaat verlaten. De MR gaat zich de

komende periode bezighouden met de sollicitatieprocedure. Namens de MR zal er een ouder en een

personeelslid zitting nemen in de sollicitatiecommissie.

-Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023/2024 zullen we er rekening mee moeten houden dan de

extra gelden vanwege corona stoppen. We zullen dan 1,2 formatieplaatsen in moeten leveren. Deze uren

worden vooral ingezet voor extra ondersteuning. Dit wordt uitgewerkt in het formatieplan voor komend

schooljaar.

- Officieel zouden per 1 sept. 2023, 2 leden van de oudergeleding en 1 lid van de personeelsgeleding zich

herkiesbaar moeten stellen. Omdat we graag de ervaring van de huidige MR-leden willen behouden

( sollicitatieprocedure van een nieuwe directeur), gaat onze voorkeur er naar uit om aankomend jaar in

dezelfde samenstelling verder te werken. De zittingstermijn van deze leden zal  met 1 jaar worden

verlengd. Mochten hierover vragen of opmerkingen zijn, dan kun je deze sturen naar

mr.heijenoordschool@floresonderwijs.nl

-In de MR zijn de ontwikkelingen van het ontwikkelteam taal besproken. Het accent ligt dit jaar op het

schrijven van teksten.

-De volgende vergadering is op dinsdag 14 maart.

Volgende vergadering: dinsdag 14 maart 2023

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