
Notulen MR-vergadering van 25 september 2013

Aanwezig: teamgeleding: Marieke, Sandra, Saskia
Aanwezig oudergeleding: Ilma, Berco, Rob, Robert (notulist)
Voorzitter: Rob
Afwezig: Francien

1. Opening
Agenda: entreetoets groep 7 opgevoerd als agendapunt

2. Mededelingen
Ouder Tevredenheids Onderzoek: uitgesteld naar december
Website is nu online. Fraai.

3. Taakverdeling
Ilma is bereid MR-penningmeester te worden. Rob draagt het Ilma over.
Notulistenschema is vastgesteld

4. Notulen
Berco: naar aanleiding van punt 13, groepsindeling: signalen achteraf dat ouders de
groepen 1 en 2 soms erg groot vinden. Actie: Rolf zorgt voor uitleg aan de ouders van
deze groepen.
De notulen zijn voorts vastgesteld

5. Actiepuntenlijst
Bijgewerkt: contact met Nicole om agendering 

6. Terugkoppeing GMR
We besluiten de GMR indringend te vragen aan kwaliteitsmanager Anja Baars:
Wat is de rol van de MR inzake Passend Onderwijs? Wat zijn actuele
ontwikkelingen? Wat kunnen we verwachten?

7. MR-agenda 2013-2014 / Speerpunten (bijlage)
Educatief partnerschap: n.a.v. inbreng op 6 juli komt Rolf in volgende vergadering
met een (voorzet tot) invulling. In deze fase zal deze nog niet besproken kunnen zijn
met het team.

Exclusiviteitsbeginsel: kan volgende vergadering worden afgetikt (plan wordt nu
geschreven).

Functiemix: 11 november

8. Jaarverslag Heuvellaanschool
mbt punt 4. Ontwikkelingen rond onze leerlingen: Op suggestie van de MR gaat Rolf
op bescheiden wijze aangeven dat de school vorig jaar een hoge (buurt-) gewogen
cito-score behaalde. Ook mag gemeld worden dat de verwijzingen van de school naar
het vervolgonderwijs vrijwel altijd adequaat is.
Na deze toevoegingen en extra check door het team wordt het document op de
website gezet en naar Leerplein gestuurd. Ook verschijnt hij als link in de volgende
Heuvellaanexpres.



Jaarverslag MR
Rob en Berco zullen het verslag tekstueel iets inkorten. Het wordt verspreid via Rolf.

9. Jaarcontract School - Leerplein 055 (bijlage)
Rolf geeft toelichting waarom erop staat wat er staat. Het is ambitieus, maar veel
zaken die erop staan, kan je gewoonweg niet laten ontbreken in een jaarplan. Ook
loopt het meeste, dus kan je niet zonder schade stopzetten.

5.1.3: is er continuiteit in de acties van de school in de buurt. Rolf: ja.

Educatief partnerschap komt wat mager uit de verf. Maar wordt op 11 november
inhoudelijk behandeld.

6.1.3: Tablet-school? Rolf: ga ik op kleine schaal onderzoeken. Komt op enig
moment terug op de MR-agenda.

10. Entreetoets (ingevoegd agendapunt)
Rolf heeft in gesprek met het team vastgesteld dat de entreetoets niet meer afgenomen
gaat worden. Redenen: kost veel tijd (9 dagen), levert veel spanning op bij veel
kinderen, is mogelijk niet altijd betrouwbaar en valide. Ook zijn er de reguliere cito-
toetsen die soms tot een andere conclusie leiden. Daarom dus.
Wat ermee niet gedekt is, is studievaardigheden. De leemte die ontstaat door
wegvallen van de entreetoets, wordt afgedekt door extra aandacht te schenken aan
studievaardigheden via de methode Blits.

Met name de geringe communicatie vanuit school wordt door MR als gemis gezien.
Rolf zal in de Heuvellaanexpress alsnog aandacht schenken aan de communicatie.

11. Agendapunten volgende MR: 11 november
Pestprotocol: Rolf mailt het door leerlingen gemaakte pestprotocol rond. Het komt op
de agenda als de MR dat alsnog wenst.

Educatief Partnerschap

Exclusiviteitsprincipe

Functiemix

Leerlingkrimp Leerplein 055 (n.a.v. rondvraag opgevoerd als belangrijk punt)

12. Rondvraag
Rolf toont de verzuimanalyse van de Heuvellaanschool. De belangrijke want
beinvloedbare variabele 'meldingsfrequentie' is laag, wat een goed teken is.  Het
verzuimpercentage is hoog als gevolg van langdurig zieken.

Rolf meldt dat de 1 oktober-telling voor Leerplein dramatische vormen gaat
aannemen. Mogelijk wordt 8 fte boventallig. Dat kan gevolgen hebben voor de
personele bezetting van onze school, direct of indirect.

Berco: graag aandacht voor een overleg het verschil in eindtijden kleuters en rest van



de groepen. Rolf gaat dit inbrengen om tot een besluit te komen.

Berco: flyeren voor Kokkie? Was op de openbare weg. Maar Rolf zou hiervoor geen
toestemming hebben gegeven.

Ilma: stijldansen door Wensink? Is onderdeel van lesprogramma, mag.

Robert: meivakantie niet gelijk met VO-scholen? Klopt t.a.v. een aantal VO-scholen,
niet t.a.v. andere.

Rob: verzekeringszaken vanwege kinderen in personenauto's meenemen?
Informatiemail hierover stuurt hij naar Rolf


