
Notulen MR vergadering 25 april 2012 
 
Aanwezig MR ouders : Marijke, Simon, Rob, Nicole, Margreet (GMR), Steven 
Aanwezig teamleden : Sandra, Wilma, Francien  
Aanwezig directie : Rolf 
Notulist   : Steven 
 
 
1. Opening  
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heeft een speciaal woord van welkom voor 
Margreet, die namens de Heuvellaanschool zitting heeft in de GMR en ons daar vanavond over bij zal 
praten. 
De agenda wordt aangevuld met het na punt twee voor te bespreken zeer actuele onderwerp 
“formatiewijziging”.  
Margreet kondigt aan mededelingen te hebben vanuit de GMR. Deze zullen worden besproken bij 
punt 10 van de agenda. 
Aansluitend deelt voorzitter Simon van der Meij de vergadering mee dat hij heeft besloten met het 
MR-werk te willen stoppen: “5 jaar is genoeg”. Ook Margreet geeft aan na dit schoolseizoen te willen 
stoppen met de GMR om vanwege de schooloverstap van inmiddels twee van hun kinderen haar 
accent te willen verleggen naar het middelbaar onderwijs. Met het reeds eerder aangekondigde 
vertrek van Steven vanwege verhuizing moet de MR dus op zoek naar drie nieuwe leden, waarvan 
één als afgevaardigde naar de GMR. 
 
2. Voorbespreken agendapunten 
Formatie: de school is vrij plotseling geconfronteerd met een drastische terugloop van het leerlingen-
aantal in het volgende schooljaar. Het is bekend dat de balans tussen in- en uitstroom van leerlingen 
aan het omslaan is (de bevolkingsgroei neemt af) maar het plotselinge vertrek van 22 AZC-kinderen 
vanwege sluiting van de centra deze zomer heeft daarbij de nodige extra impact voor de formatie. 
Was het dit jaar nog zo dat alle groepen dubbel zijn bezet, volgend jaar zal de terugloop in formatie 
moeten worden opgevangen door het vormen van combi-groepen met een groot (maximum) aantal 
leerlingen per groep. 
Het is duidelijk dat niemand hier gelukkig mee is. Simon refereert aan de problemen die er twee jaar 
geleden waren in de toenmalige groepen 6 en 7, grotendeels toe te schrijven aan de groepsgrootte.  
Rolf heeft een aantal opties voor combi-groepen opgesteld, welke worden (voor)besproken in de 
vergadering. Het team gaat overigens de volgende dag deze opties bespreken; Wilma geeft aan dat 
onze school natuurlijk wel verwend is met allemaal enkele groepen en dat combi-groepen op andere 
scholen meer regel dan uitzondering zijn. De vergadering stelt vast dat e.e.a. onontkoombaar is en wij 
ons er bij neer moeten leggen. Rolf zal worden gevraagd bij agendapunt 6 de criteria op basis 
waarvan hij de vier opties heeft opgesteld nader toe te lichten, waarna de MR al dan niet zal 
instemmen met zijn eindvoorstel. 
 
3. Aansluiten directie en Mededelingen 
Om 20.25 uur sluit Rolf bij de vergadering aan en heeft de volgende mededelingen: 
Hij heeft die morgen een bezoek gebracht aan Saxion in het kader van de “academische basisschool” 
en heeft daar te horen gekregen dat er geen subsidie beschikbaar voor wordt gesteld. Zie ook punt 9.  
De onlangs gehouden open dagen op de Heuvellaanschool zijn druk bezocht geweest. 
Na melding van de voorzitter over het zojuist aangekondigde vertrek van de (G)MR leden zegt Rolt 
toe de vacante functie van GMR-lid ook binnen het team onder de aandacht te brengen. 
 
4. Vaststellen Notulen vergadering 12 maart 2012 
Wilma geeft aan dat de KIES-groepen goed lopen. De notulen worden vastgesteld zonder verdere 
opmerkingen. 
 
5. Actiepuntenlijst 
Inwerkmap nieuwe MR-leden: actueel door het vertrek van een aantal leden. Simon zal e.e.a. op- en 
samenstellen. Ook moet nog worden besloten wie de gmail-account gaat beheren. 
Schoolplan: in de vergadering van 4 juni zal dit plan door Rolf worden gepresenteerd; na de mei-
vakantie zal een eerste concept aan de MR-leden worden verstrekt. Hij geeft wel aan op dit moment 
veel te doen te hebben dus houdt een slag om de arm (noot SG: volgende MR-vergadering is 
inmiddels mede om die reden verzet naar 27 juni) 
GMR vertegenwoordiging opnemen in MR-reglement: Margreet geeft aan dat in de volgende GMR-
vergadering wordt overlegd over een Leerplein-breed reglement. 



Huishoudelijk reglement: niet geagendeerd i.v.m. de vele andere te behandelen punten; wordt 
doorgeschoven naar een volgende vergadering. 
Overleg met penningmeesters OR, MR, Vrienden Heuvellaanschool en voorzitter MR over financiën: 
Rolf komt hier in een volgende vergadering op terug. 
 
6. Formatie en groepen 
Toelichting Rolf: de januari-telling resulteerde in een ½ FTE te weinig voor 14 groepen. In februari 
werd de sluiting van de AZC’s bekend, dus nu nog minder kinderen, waardoor 2 FTE minder met als 
resultaat 12 groepen. Dit is met 323 volstrekt onhaalbaar vandaar inzet voor 13 groepen. 
Op basis van dit gegeven heeft Rolf een aantal opties opgesteld. Eerst is gekeken naar het 
groepsmodel, daarna naar de verdeling van de leerkrachten. Na de diverse opties te hebben 
toegelicht onderschrijft de MR de voorkeur van Rolf voor één bepaalde optie, waarin naast het 
cijfermatige aspect, de beschikbare leerkrachten en de mogelijkheid tot LIO-inzet ook specifiek is 
gekeken naar de samenstelling van de huidige groepen.  
Wel vraagt de MR na bekendmaking van de groepsindeling daar waar relevant de ouders kenbaar te 
maken waarom hun kind juist wel of niet in een combigroep wordt geplaatst. 
De vorming en verdeling van combigroepen is niet statisch en afhankelijk van doorgroei, in- en 
uitstroom: de indeling zal echter in principe voor twee jaar gelden i.v.m. stabiliteit van groepen en inzet  
leerkrachten. 
Na de meivakantie zal het besluit openbaar worden gemaakt. 
 
7. Toelichting Passend Onderwijs 
Margreet houdt een uitgebreide powerpoint-presentatie over dit actuele onderwerp in verband met de 
verschuiving in de besteding van overheidsgelden. Deze heldere presentatie geeft een goed beeld 
van de in de nabije toekomst te verwachten ontwikkelingen, hoewel deze door een komende 
kabinetswisseling natuurlijk weer kunnen veranderen. 
 
8 Schoolondersteuningsprofiel 
Beschrijving van de stand van zaken op het gebied van basisondersteuning en extra ondersteuning. 
Definiëring van dit profiel staat volgens Rolf bij ons nog in de kinderschoenen: met betrekking tot de 
gegevensverstrekking heeft de Heuvellaanschool zich redelijk open gehouden. Wij zetten strategisch 
in op Heuveltuin (sociaal-emotioneel), KIES en Motorische RT (Gert Jan). Er zijn een aantal “p”-scores 
ofwel nader uit te werken plannen.  
 
9. Academische basisschool 
Er wordt van overheidswege geen subsidie beschikbaar voor gesteld, maar er wordt gekeken of er 
binnen andere organisaties gelden te vinden zijn. Twee van de vijf scholen hebben inmiddels 
afgehaakt, maar Rolf blijft positief. De vergadering gaat daarin mee. 
 
10. Diverse punten 
Plein/bomen: geen nieuwe mededelingen; is onder controle. 
Schoolplan: zie punt 5 
Terugkoppeling GMR (mededelingen Margreet): 
Deal tussen LP055 en trainingsinstantie om leerkrachten te scholen op ICT-gebied. Alle scholen 
moeten meedoen, anders klopt het financiële plaatje niet. Uit recentere info Rolf blijkt echter dat toch 
niet iedereen mee hoeft te doen. Wachten op verdere info. 
 
11. Agendapunten volgende MR 
Wordt om reden van tijd niet inhoudelijk besproken; Rob stelt te zijner tijd concept-agenda op. 
 
12. Rondvraag 
-- 
 
13. Sluiting 
Om 22.18 sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 

. - . - . - . 


