
Notulen MR Heuvellaan 26-11-2012 
 

Aanwezig: Rob van Straaten, Berco Verhoek, Robert Agelink, Ilma van den Berg, Wilma van Woerkom, Francien 

Schipper, Sandra Geerlings, Rolf Tuinman en Marijke van der Zande(notulen) 

 

Afwezig: Marieke Slot 

 

 

1. Opening /vaststellen agenda 

Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

2. Taak verdeling MR 

Ilma neemt de functie van secretaris op zich. Dit betekent dat 2 van de 3 nieuwe leden een officiële taak 

hebben, te weten secretaris (Ilma) en vice voorzitter (Robert). Tevens wordt bepaald (en dat vloeit nu ook 

voort uit het feit dat Ilma en Robert secretaris respectievelijk vicevoorzitter zijn) dat Berco, mocht die 

situatie zich voordoen, het ouderlid zonder stemrecht is.  

3. Huishoudelijk reglement 

Opmerkingen:  

Bij art 5.1 worden zowel internen als externen bedoeld. 

Aftreedschema leden is accoord 

Bij deze wordt het huishoudelijk Reglement door de vergadering vastgesteld. 

4. Mededeling directie 

Hoog ziekteverzuim. Vanwege het ziekteverzuim kunnen sommige activiteiten (zoals de maandafsluiting) 

geen doorgang vinden.  

5. Notulen vaststellen 19/09/2012 

Opmerking voor het vaststellen van de notulen 

Berco: kinderen in groep 1 en 2 

Robert: 1 en 4 

Ilma: 4/5 en 6 

Sandra: 3 en 6 

Rob: 6 en 7 

Marijke: 6 

De notulen van de vergadering van 19/09/12 worden bij deze vastgesteld. 

6. Actiepuntenlijst 

Actiepunten die op de lijst blijven staan: 

• Oudertevredenheidsonderzoek 

• overleg met de penningmeesters  

• Rolf bezoekt kinderdagverblijf – Rolf is bij Roezemoes geweest. In dit kader wil Rolf ook contact 

opnemen met Mams kinderopvang, snel groeiende kinderopvang in Apeldoorn. Ilma kent de 

directrice van die organisatie …..de Kloet 

7. Terugkoppeling GMR 

• GMR zoekt nog leden voor verschillende commissies 

• Monitoring kwaliteit van het onderwijs. Dit is uit het systeem Parnassus te halen. Rolf zal in maart 

(voorstel vergadering 11 maart a.s.) aan de vergadering een presentatie geven over de trend analyse 

leeropbrengsten. 

• Er is geen geld meer voor groot onderhoud van gebouwen.  

• Leerplein zit nu exact op het gemiddelde dat nodig is om de openbare scholen in stand te houden. 

Echter het aantal onderbouw leerlingen zit slechts op 50%  

• Madeleine Schouten gaat met de afzonderlijke leerplein scholen kijken hoe leerlingen naar de school 

te trekken. Rolf heeft morgen een gesprek met haar en Hans Wegter.  

• Hoe om te gaan met de eerste ziektedag van een leerkracht. Scholen moeten hiervoor een plan 

hebben. Rolf is hiermee bezig. In eerste instantie wordt gedacht aan de leerkrachten die op het 

moment ambulant zijn. Rolf zal zelf de eerste zijn die in geval van ziekte een groep zal overnemen. 

Rolf zal dit plan nog met het team bespreken. Robert vraagt naar de hoogte van het ziekteverzuim. 



Dit is op de Heuvellaan heel hoog, namelijk 12%. Daar staat tegenover dat de meldingsfrequentie 

weer heel laag is.  

 

8. Stand van zaken uitvoering jaarcontract 

Geen bijzonderheden. Er hoeft in 2013 geen LB-er benoemd te worden. Wel wordt pr opgepakt. Zie hiervoor 

ook punt 6 GMR (contact met Madeleine Schouten). Vanwege enorme werkdruk (onder meer 111-jarig 

bestaan) en hoog ziekteverzuim wordt nu voor een aantal punten in ieder geval tot aan de kerst even pas op 

de plaats gemaakt.  

Voor wat betreft het ziekteverzuim vraagt Ilma wat Rolf bedoelt met de term “lager dan vorig jaar”. Dit is 

niet smart genoeg. Voor Rolf is het lastig om harde percentages te stellen.  

Er zijn langdurig zieken op de Heuvellaan. Hiervoor wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van vaste 

vervangers. Leerplein geeft deze mensen nu minder rechten. In eerste instantie maakt leerplein gebruik van 

poolers die overal willen invallen. Eén van de vaste invalkrachten werkt nu bijna 26 weken achter elkaar. Dit 

betekent dat zij niet meer mag invallen, omdat haar dan een arbeidscontract aangeboden zal moeten 

worden. De MR (Rob) zal in een brief aan leerplein duidelijk maken dat zij zich zorgen maakt over deze 

situatie. Tevens zal het punt bij Nicole worden neergelegd, zodat zij het bij de GMR op de agenda kan zetten.  

9. Speerpunten voor de MR 

• ziekteverzuim/werkdruk (wordt gekoppeld aan personeelsbeleid – Rob) 

• vastgesteld beleid mbt schooltijden (continurooster)Berco 

• klassenmanagement (is al een werkgroep van geformeerd. De werkgroep start in januari. MR wacht 

af ) 

• passend onderwijs ( nu niet aan de orde - op dit moment geen nieuwe informatie- op moment dat 

het actueel wordt, zal Rolf ons waarschuwen) 

• praktische invulling personeelsbeleid (Rob) 

• visie wat is goed onderwijs (school) 

• ouderbetrokkenheid (leerkrachten volgen cursus – woensdag 09/01/13) na deze datum komt het 

punt terug in de MR om te kijken hoe dit punt behandeld gaat worden. 

• pr Heuvellaan hoe trek je ouders naar de school (Robert) 

• beoordeling van de resultaten in het huidige rapport (Ilma). Wordt een agendapunt. De MR nodigt 

een lid van de rapportcommissie uit voor een nadere toelichting. 

• voeding op school – beleid op dit punt met name ook mbt traktaties. Dit onderwerp wordt door de 

MR op de agenda gezet.  

10. Thema flexibele schooltijden 

Rolf deelt een stuk over dit onderwerp uit: Monitor andere schooltijden factsheet mei 2011. De MR 

discussieert over dit onderwerp. Het gaat erom dat er in het oudertevredenheidsonderzoek (februari/maart) 

vragen over dit onderwerp worden gesteld. Voor de vergadering van januari zal Rolf wat vragen 

voorbereiden, die aan de MR worden voorgelegd.  

11. Bestuursstructuur leerplein 055 

Wordt doorgeschoven naar de volgende keer. 

12. Schoolplein aanpak 

Er wordt hard aan het schoolplein gewerkt. Het schoolplein wordt heel mooi. Er volgt een keuring. 

13. Volgende vergadering 

Rapportcommissie uitnodigen. We doen dit aan het begin van de vergadering. 

14. Rondvraag 

Berco: pesten. Is hier aandacht voor geweest op school. Volgend jaar wordt het pestprotocol op de 

Heuvellaan herzien. Pesten op de Heuvellaan valt volgens Rolf heel erg mee. Ook de vertrouwenspersonen 

spelen hierin een rol.  

 

MvdZ 26-11-12 


