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Notulen MR 11 maart 2013 
 
Aanwezig oudergeleding: Rob van Straaten (voorzitter), Berco Verhoek (notulist), Robert Agelink, 
Ilma van den Berg, Marijke van der Zande 
Aanwezig personeelsgeleding: Marieke Slot, Wilma van Woerkom, Francien Schippers, Rolf 
Tuinman. 
Afwezig: Sandra Geerlings (personeelsgeleding) 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

a. Sandra is afwezig ivm een cursus academische basisschool. 
b. Direct na agendapunt 2 wordt extra agendapunt toegevoegd ‘Jaarrekening 2012 en Begroting 

2013’.  
 
2. Evaluatie MR: hoe vinden we dat het loopt? 
De MR is nu ca een half jaar in de nieuwe samenstelling actief, aanleiding om kort stil te staan bij de 
vraag hoe de MR functioneert. Enkele reacties (in willekeurige volgorde): 

• Er zijn mn veel discussies tussen Rolf en Rob. 
• Rob krijgt veel acties achter zijn naam. 
• De MR moet goed in de gaten houden wat haar rol precies is bij de verschillende 

agendapunten/onderwerpen. De MR heeft op enerzijds een adviserende rol en anderzijds een 
toezichthoudende rol.  

• Het is de taak van de MR om ‘het grote geheel’ in de gaten te houden. 
• De MR dient vragen te stellen aan de directie, gericht op de verdere beleidsontwikkeling van 

de school. 
• Er is onderling een goede sfeer 
• De MR kan meedenken bij bepaalde onderwerpen en ook trekker zijn, maar de specifieke MR-

rol moet goed in de gaten worden gehouden. 
 

Afspraken: 
1. Rob stuurt een kaart over de rol van de MR rond 
2. Bij elk agendapunt zal voortaan aangegeven worden wat het doel van bespreking is. 

 
3. Jaarrekening 2012 en Begroting 2013, in aanwezigheid van Mathieu Schryver 
Achtereenvolgens worden de jaarrekening 2012 en begroting 2013 doorgelopen en nader toegelicht 
door Mathieu. 
 
Begroting 2013 
Belangrijkste discussiepunten bij de bespreking: 

1. De begroting gaat uit van een onttrekking van ca €5.000 uit de algemene reserve. De MR 
verwacht van de directie voor de begroting 2014 en verder, een begroting waarbij geen 
onttrekking aan de algemene reserve nodig is. 

2. Op de langere termijn zijn veel kosten nodig om het vervangingsplan onderwijsleerpakket te 
realiseren, danwel op peil te houden. Dit is geen exclusief Heuvellaan- of Leerplein 055-punt, 
maar een probleem waar alle basisscholen mee te kampen krijgen. Een oplossing moet dan 
ook (deels) landelijk gevonden worden. 
Met de MR wordt de afspraak gemaakt dat wanneer aanschaffen van nieuwe methoden die nu 
niet in de begroting zijn opgenomen aan de orde zou zijn, dat dit eerst ter bespreking wordt 
voorgelegd aan de MR. 

3. De MR zal bij Leerplein 055 en via de GMR aandacht vragen voor de krappe financiële 
vooruitzichten voor de komende jaren. 

 
De MR geeft een positief advies op de begroting maar verbindt daar wel het verzoek aan dat voor de 
volgende begroting voorstellen worden ontwikkeld gericht op het verkrijgen van een duurzaam 
dekkende begroting. 
 
Jaarrekening 
Gevraagd wordt naar het grote verschil tussen de begrootte kosten voor nascholing (€3.895) en de 
daadwerkelijke uitgaven (€2.404,56). Dit verschil is voor een kennisorganisatie bij uitstek best groot. 
Volgens de directie zijn er twee, samenhangende, oorzaken: de i-pad-trainingen hebben veel gekost 
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en met die trainingen is veel nascholingstijd verbruikt, die niet meer gebruikt kon worden voor andere 
nascholingen. 
 
De MR geeft een positief advies op de jaarrekening en Rob ondertekend voor ‘gezien’.  
 
4. Aansluiten directie en mededelingen 

a. Marijke: schoolreisje groep 3, sommige ouders maken zich zorgen over het schoolreisje naar 
Duitsland. Neemt Rolf mee, maar ouders moeten ook zelf naar de leerkracht stappen met hun 
zorgen.  

b. De cito-eindscore is dit jaar iets hoger dan vorig jaar, terwijl dit landelijk juist iets lager is. Mooi 
resultaat! 

c. Wilma: heeft samen met Francien een rondje langs de bovenbouw gedaan over het bestaan 
en taak van de vertrouwenspersoon, oa met betrekking tot pesten. 

d. Rob: de PR-commissie heeft een mooi promo-filmpje gemaakt voor de Heuvellaanschool.  
 
5. Notulen vergadering 23 januari 
Passage over aantal groepen moet uit het verslag. 
 
Verslag wordt vastgesteld. 
 
6. Actiepuntenlijst 

 
MR Actiepunt Voor  
12 mrt 2012-4 Overleg beleggen met penningmeesters OR, 

MR, vz MR en stichting ‘vrienden’ over financiën 
Rolf Kan eraf, krijgt een 

andere invulling 
27 jun 2012-3, 
26 nov 2012-2 

In OTO 2013 meenemen: oordeel ouders over 
Spetterproject en: ideeën ouders over flexibele 
schooltijden 

Rolf, Berco  

23 jan 2013-1 Aanpassen aftreedschema Huishoudelijk 
reglement 

Rob Is gebeurd 

23 jan 2013-2 Bespreken raporttermen en bijbehorende 
toelichting in team 

Rolf  

23 jan 2013-3 Afblazen OTO door Leerplein055 aankaarten in 
GMR 

Rob, Nicole Is gebeurd 

23 jan 2013-4 MaRap naar MR Rolf Is gebeurd 
23 jan 2013-5 Check of zorgplan in 2012 is vastgesteld door 

MR 
Rob Is gebeurd, deze is 

inderdaad vastgesteld. 
23 jan 2013-6 Zorgplan naar MR Rolf Is gebeurd 
 
7. Terugkoppeling GMR 27 februari 2013 
De GMR stond helemaal in het teken van de instandhoudingsnotitie. De gemiddelde schoolgrootte van 
Leerplein zakt naar verwachting in oktober onder de 163, waardoor scholen samengevoegd moeten 
gaan worden. Dit gaat volledig aan de Heuvellaan voorbij, aangezien we de grootste school van 
Leerplein zijn. De GMR heeft een positief advies afgegeven over de fusie van de Gentiaan en M.L. 
King school tot één nieuwe school per september 2014. Positief voor de Heuvellaan is dat het aantal 
kleine scholen daarmee één minder wordt. Nicole heeft informeel bij Hans Wegter geïnformeerd hoe 
lang het Bosweg-gebouw nog open zal blijven voor de Heuvellaan. Hij schatte dat dat hooguit nog 2 
jaar is. 

  
In de notitie wordt ook een balletje opgegooid over meerscholengroepen. De GMR heeft hierover nog 
geen uitspraak gedaan, daarvoor willen we eerst de aparte notitie zien die hierover wordt opgesteld. 
Dit kan wel effect op de Heuvellaan hebben, omdat in de assessments van alle directeuren komend 
voorjaar ook gekeken gaat worden welke directeuren geschikt zijn om leiding te gaan geven aan 
meerdere scholen tegelijk. In de nabije toekomst zouden er 8-10 meerscholengroepen gevormd 
moeten gaan worden, dus zijn er nogal wat directeuren nodig die hiervoor geschikt moeten zijn. Vraag 
is wat Rolf wil/kan en of ook de Heuvellaan in een meerscholengroep terecht kan komen. Gezien het 
leerlingenaantal verwacht Nicole dat niet, maar daarover is nog niks bekend. 
In de rondvraag heeft Nicole naar de tevredenheidspeiling gevraagd. Otto gaf aan dat de peiling 
uitgesteld wordt tot na de zomervakantie om twee redenen: 

• Gezien het drukke programma van de leerkrachten rondom de Heutink trainingen wordt er een 
(te) lage respons van de leraren verwacht; 
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• In september/oktober is het effect van alle acties die momenteel lopen op ouderbetrokkenheid 
(beter) meetbaar. 

Nicole heeft aangegeven dat de MR Heuvellaanschool het jammer vindt en gevraagd wat andere MR-
en er van vonden. Deels wisten die het nog niet en de andere helft vond er niet zo veel van. 
 
8. Ondersteuningsplan / Zorgprofiel ihkv Passend Onderwijs  
Het zorgprofiel is vorig jaar opgesteld aan de hand van een uitvraag bij personeelsleden, directie en 
MR. Het beschrijft welke (extra) ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen. Vragen: 

1. Waar onderscheid de Heuvellaan zich in? De Heuvellaan onderscheid zich in het open staan 
voor allerlei leerlingen die extra zorg nodig hebben. Er is ook personeel met extra kennis en 
vaardigheden aanwezig. 

2. Welke maatregelen neemt de school tekortkomingen op te heffen? Dat gebeurt op veel 
manieren: via het schoolplan en jaarplan, organiseren van klankbordavonden, extra 
activiteiten richting Leerplein 055 en nascholing. 

3. Wat betekenen de P’s in sommige hokjes? Onbekend, komt Rolf op terug. 
 

Rob stelt vast dat de MR concludeert dat het document een goede beschrijving geeft van het 
zorgprofiel van de Heuvellaan. 
 
9. Leerlingtelling, formatie en consequenties  
De eigen prognose laat 321 leerlingen zien voor het schooljaar 2013/2014, daarop is de totale formatie 
gebaseerd. Hert aantal formatieplaatsen zal minder zijn dan dit schooljaar. Vervolgens zijn 
verschillende varianten voor de groepsindeling opgesteld. Deze zijn besproken met het team en vanuit 
het team is één extra variant ingebracht. De toezegging aan de ouders van de huidige combigroep 4/5 
om de groep volgend schooljaar in stand te houden is een belangrijke voorwaarde bij de 
groepsindelingvarianten.  
 
Voor het bepalen van de samenstelling van de kleutergroepen telt ook mee dat potentiële nieuwe 
ouders die komen kijken, de groepsgrootte een belangrijk criterium kan zijn. Grote groepen kunnen 
afschrikken. Wat ouders niet altijd even goed weten is dat de groepsgrootte lang niet de enige 
bepalende factor is voor de kwaliteit van onderwijs.  
 
Gezien de gang van zaken vorig jaar, dringt de MR sterk aan op een goede communicatie over de 
groepsindeling. Rolf zegt toe om de MR hier bij te betrekken. 
 
10. Agendapunten volgende MR: 15 mei 

• Aftreedschema 
• Meerbegaafdheid, naar aanleiding van de mail van Ilma 

 
11. Rondvraag 
Ilma: hoe veilig zijn de boomstammen als ‘speeltoestel’? Binnenkort komt er een (veiligheids)keuring 
van het nieuwe schoolplein. Dan zal blijken of de boomstammen aan de criteria voldoen. En als de 
boomstammen glad zijn door de regen, kijken de leerkrachten extra goed uit of er niet op de 
boomstammen geklommen gaat worden. 
 
Marijke: in groep 6a zijn pestlessen gegeven, dit gaat wel ten koste van andere lessen. Past dat in hert 
programma en waar gaat het ten koste van? Voor een heel schooljaar zijn er 30 lessen voor 
geschiedenis/aardrijkskunde/biologie. Lessen die overblijven kunnen op een andere manier ingevuld 
worden, bijvoorbeeld zoals nu in groep 6a is gebeurd. 
 
Berco:  

• 11 februari is er een avond geweest over het promoten van de Heuvellaan. Wat is daar uit 
gekomen? In de bijlage is het verslag van de bijeenkomst opgenomen. 

• Worden de ouders betrokken bij het pestprotocol? Het protocol komt tzt naar de MR en kan 
dan ook onder ouders verspreid worden.  

 
12. Sluiting 
Rob sluit de vergadering. Volgende MR 15 mei 2013. 
 


