
Notulen MR vergadering 12 maart 2012 

  

Aanwezig MR ouders: Marijke, Simon, Rob, Nicole, Steven 

Aanwezig teamleden: Francien, Wilma, Sandra 

Aanwezig directie: Rolf, Matthieu 

Notulist: Sandra 

  

1.     Opening: 

De voorzitter opent om 20.10u de vergadering. Rob geeft aan dat bij punt 6 de jaarrekening geen 
besluit hoort te staan. En hij mist bij punt 10 van de agenda het voorstel van de directie wb de 
academische basisschool. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

  

2.     KIES (al in jullie bezit): 

Wilma en Francien zijn in Utrecht naar een bijeenkomst 'kind in echtscheiding' geweest. En 
enthousiast weer teruggekomen. Zij hebben besloten om een KIESgroep te starten op school. 
Leerplein055 heeft helaas geen geld om dit project te financieren. Dit jaar doen ze het nog gratis, er 
zijn nu 2 groepen gestart. 

Wat houdt KIES in. 

KIES gaat uit van het kind. Ze willen kinderen op scholen tijdens 8 bijeenkomsten kinderen de 
gelegenheid geven om erover te praten, tips te geven en te ondersteunen. Dus de kinderen helpen en 
steunen elkaar. Francien en Wilma coachen en begeleiden dit. Onderzoek geeft aan dat het 
preventief werkt. 

Beide ouders moeten toestemming geven. 

Het is 8  keer een uur onder schooltijd  

Alles wat besproken wordt blijft binnen de groep. De leerkrachten vertellen niets tegen de andere 
leerkrachten. Kinderen kunnen dit wel doen.  

  

3.     Aansluiting directie en Mededelingen: 

Om 20.30u. Sluit Rolf  bij de vergadering aan. Er zijn, mede door de memo, geen verdere 
mededelingen. 

  

4.     Vaststellen Notulen vergadering 23 januari 2012: 

Ongewijzigd vastgesteld. 

  

5.     Actiepuntenlijst: 

Inwerkmap nieuwe MR blijft erop. Kader exclusiviteitsbeginsel vervalt. Volgend schooljaar 
bekijken we of de lijst dan nog klopt. Hebben nu voornamelijk alleen naar de LBers gekeken. 

Margreet komt 25 april een toelichting geven over Passend Onderwijs/ tegelijk met bespreking 
Zorgprofiel (Rolf). 

  



6.     Jaarrekening 2011, Begroting 2012 en vervangingsplan 2012-2019: 

Jaarrekening: 

Onderhoud: Leerplein055 heeft nu deze post. 

ICT: Mede door de licenties zwaarder post. 

Overige uitgaven: Irreel bedrag. Als we de telefoonkosten betalen is de post al op.Dus deze post kan 
niet, aldus Rolf. Alle scholen moeten hierin een bijdrage meegeven. 

Simon tekent voor gezien. 

  

Begroting: 

Geen rare dingen. Het budget dat we van Leerplein055 toegewezen krijgen is verdeeld over de 
posten. 1 post was tekort; uit 'overig' is 3500 euro onttrokken. 

Vervangingsplan: 

Na 8 jaar mag een methode afgeschreven worden. In 2015 zal het moeilijk worden om het te blijven 
bekostigen. Zullen dan uit de reserves moeten putten. Moeten we nu al acties ondernemen om de 
kosten binnen de perken te houden? Zal moeilijk zijn. De directie is wel in discussie met 
Leerplein055. De boeken worden nl duurder en ook de verplichte afname van software kost veel 
geld. Dit geldt voor alle scholen. 

De Vrienden vd Heuvellaan hebben een bijdrage geleverd aan spullen voor meerbegaafdheid. Geld 
bij hen is op. 

Is het een idee om de vrijwillige bijdrage te verhogen? Meningen zijn hierover verdeeld. De OR 
geeft ook al elk jaar 1000 euro. Rob geeft aan dat de MR dit eigenlijk hoort te beheren. 

Rolf en Steven denken dat het beter is om het via een stichting te doen. Zij kunnen bepalen waar het 
voor gebruikt wordt.  

Simon stelt voor om samen met iemand uit de OR, MR, VvdH en de directie om de tafel te gaan 
zitten en te brainstormen. Marijke geeft aan dat ze dat wel wil. Rolf plant een afspraak. 

  

7.     Reglement MR, aangepaste versie inclusief bespreekpunten: 

Rob heeft dit voor mij aangepast: 

  

bij punt 7 (Reglement MR) 

Het aangepaste concept-reglement wordt ongewijzigd vastgesteld. Wel staat nog een vraag open, 
namelijk of er in het reglement iets geregeld moet worden over de GMR-vertegenwoordiging. Rob 
pakt die vraag op. De MR stemt er mee in om het concept ter toetsing voor te leggen bij het 
bevoegd gezag. Tevens besluit de MR dat zij ook een Huishoudelijk reglement wil, o.b.v het model 
huishoudelijk reglement.  

  

8.     Werkdruk en bezuinigingen Passend Onderwijs: 

De minister roept dat de leerkrachten hier geen last van krijgen. Dat is dus wel zo. Het ziekte 
verzuim neemt landelijk toe. Het vervangingsfonds zal uiteindelijk ook geld aan LP055 gaan 
vragen. Het vervolg is dat we niet meer leerkrachten gaan vervangen, maar een klas zullen gaan 
opsplitsen. De directie en de teamleden  zullen om de werkdruk te verlagen oa goed bekijken hoe de 
taakgroepen verdeeld zijn en vanuit het vervangingsfonds misschien wel een cursus 



klassenmanagement gaan doen. 

Signalen van werkdruk die uit het team komen zijn: 

Gevoel van nooit klaar te zijn, parttime baan(overlegmomenten), invullen van veel formulieren, 
klassen steeds groter, cursussen, meer tijd kwijt aan schooltaken dan je werktijdfactor is, 
taakgroepen, gevoel niet aan dingen toe te komen (dit zijn juist vaak de leuke dingen en waarom de 
mensen voor het onderwijs kiezen. Denk aan: uitgebreide lessen voorbereiden en resultaten van 
kinderen analyseren), dingen die in gang zijn gezet kunnen niet altijd afgemaakt worden vanwege 
het tijdgebrek of tussenkomende dingen. 

Samenvattend is het een herkenbaar probleem. We gaan goed bekijken wat we goed doen en wat 
niet. 

  

9.     Onder de Loep: groei en daling: 

In onze wijk is gebleken dat 

de KWS en de Korenaar teruglopen. De Heuvellaan stabiel is gebleven. Julianaschool  gegroeid is. 

De verhouding onderbouw en bovenbouw van de Heuvellaanschool is nu scheef. De bovenbouw is 
groter. Inzet: Onderbouwklassen klein houden. Een visite kaartje voor de school. 

  

10.     Academische bassischool: 

Een aantal leden van de MR is van mening dat het meedoen aan dit concept ook een uitspraak van 
de MR vergt. Rolf geeft aan dat dit volgens Leerplein niet nodig is. Als het team het er maar mee 
eens is. Afgesproken wordt dat het onderwerp volgende MR uitgebreider aan de orde komt en dat 
de MR dan ook wordt meegenomen in de afwegingen, voor- en nadelen, op grond waarvan het team 
heeft besloten deel te nemen aan dit concept.  

  

11.     Punten ter informatie: 

Vanwege tijdgebrek worden niet alle punten meer behandeld. Nicole licht nog toe dat er in de GMR 
discussie is ontstaan over de begroting van Leerplein, met name omdat de GMR ondanks eerdere 
toezeggingen niet tijdig is betrokken en omdat Leerplein weinig openstaat voor een discussie over 
de begroting.   

  

12.     Vaststellen agendapunten volgende MR (25 april): 

Passend onderwijs 

Zorgprofiel school 

Academische basisschool 

Internetprotocol en social media 

  

13.     Rondvraag: 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

  

14.     Sluiting: 

Simon sluit om 22.10u. De vergadering. 



  

MvG Sandra 

  

 


