
 
 
Notulen MRvergadering 22 januari 2014 
 
Afwezig: Marieke 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda. 

Agenda vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
• Sandra: vanwege de verschillende beoordelingscriteria is het waarschijnlijk 

niet haalbaar om dit schooljaar een academische basischool te worden. 
Sandra zal de erkenningscriteria rondsturen. 

• Rolf: 
1. Het gaat langere tijd duren voordat Mathieu terug is. Tot die tijd worden 

zijn taken verdeeld. 
2. Voor de voorjaarsvakantie zijn alle functioneringsgesprekken afgerond. 

• Rob:  
1. Heeft namens de MR een kaartje gestuurd naar Mathieu. 
2. Zal bij Nicole navragen wat in de GMR is besproken over de verkiezing 

van de leden van de ondersteuningsplanraad. Agenderen voor de MR-
vergadering in mei. 

 
3. Notulen vergadering 11 november  

Ad punt 9, procedure verkiezing leden ondersteuningsplanraad. Terugkijkend zijn 
enkele zaken niet goed gegaan:  
• Er is geen profielbeschrijving gekomen van de funties in de raad, terwijl dit 

wel was toegezegd. 
• De voorbereiding voor het PO zijn al enkele jaren aan de gang terwijl de 

verkiezing van de raad opeens heel snel ging. Het proces om tot een gekozen 
raad te komen was vantevoren niet helder. 

 
4. Actiepuntenlijst 

• Pestprotocol is ter informatie naar MR gestuurd 
• Marjolein Torbijn heeft contact gehad met Rolf over prognose aantal 

leerlingen. 
 

5. Terugkoppeling GMR 
Geen terugmelding gekregen van laatste overleg. 

 
6. PR en Educatief partnerschap 

Bij de info-aviond waren enkele nieuwe ouders aanwezig. Samen met de ouders 
die zich vorig jaar over de PR hebben gebogen, zijn de volgende suggesties 
bedacht: 

• Verbeteren voorkant van de school 
• Samenstellen van een info-boekje voor potentiële nieuwe ouders. 
• Samennstellen van een referentiegroep waar potentiële nieuwe zich 

kunnen laten informeren over de Heuvellaanschool. 
Rolf gaat met deze suggesties aan de slag 

 



 
 
7. Leerlingentelling (en formatie) 

Rolf geeft een toelichting op de llerlingtelling voor schooljaar 2014-2015. Zoals 
het er nu uitziet neemt het aantal leerlingen af. De consequenties voor oa de 
formatie worden na de voorjaarsvakantie duidelijk. 

 
8. Stichting leergeld 

De Stichting Leergeld van Leerplein055 ondersteunt kinderen die om financiële 
redenen niet kunnen deelnemen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten. De 
stichting wordt gefinancierd met sponsorgelden. Door een toename van het 
aantal aanvragen is de stichting op zoek naar aanvullende financiering. De 
directie van Leerplein 055 heeft in dat licht via de schooldirecteuren aan alle 
MR’en gevraagd of zij de Stichting willen steunen met € 1 per kind. Dit naar 
analogie van wat een aantal andere scholen heeft gedaan.  
De MR besluit om om deze vraag niet te honoreren. Belangrijkste argument 
hiervoor is dat de MR er niet is voor individuele probleemsituaties, bijdragen aan 
de financiële ondersteuning van individuele leerlingen ligt daarom niet voor de 
hand. De MR besluit wel om een bredere inventarisatie maken van activiteiten die 
de MR financieel zou willen ondersteunen en die beter passen binnen de 
verantwoordelijkheid van de MR. 

 
9. Terugkoppeling activiteiten ihkv Werkdruk 

Een belangrijke activiteit om de werkdruk beheersbaar te houden en te 
verminderen, is betreft het onder de loep nemen van het taakbeleid. Zo nodig 
worden hierin keuzes gemaakt. 
Verder is de indruk bij de personeelsgeleding van de MR dat het beter gaat met 
de vermindering van de werkdruk. 

 
10. Stand van zaken tevredenheidspeiling 

Vorig jaar zijn er Ouder-, Medewerkers- en Leerling-tevredenheidsonderzoeken 
geweest. Rolf licht kort enkele resultaten toe.  
De onderzoeken worden gerapporteerd en aan de hand van een analyse volgt 
actieplan. Deze kan de volgende keer geagendeerd worden. 

 
11. Agendapunten volgende MR: 17 maart 

• Tevredenheidspeilingen en follow-up 
• Toelichting op Parnassys 
• Indien mogelijk: jaarrekening en begroting 

 
12. Rondvraag 

• Ilma: hoe gaat het met het ziekteverzuim van het personeel, is het zo dat (te) 
snel ziekte wordt opgenomen? 
Rolf weerspreekt dit te stelligste. De verzuimfrequentie op de Heuvellaan is 
juist heel laag. 

• Berco: 
1. Wat wordt door de taakgroep Academisch Onderwijs onderzocht? 

Sandra zal hier informatie over mailen naar Berco 
2. In de nieuwsbrief van 10 januari 2014 stond een stukje over de 

groepsgrootte: “Op onze school vindt je steeds meer grote groepen terug. 
Dit heeft mede te maken met bezuinigingen in het onderwijs en het 
opleidingsniveau van de ouders”. Waarom heeft de groepsgrootte met 



 
 

het opleidingsnivo van de ouders te maken? 
Rolf: het geld dat een basisschool ontvangt is deels afhankelijk van het 
opleidingsniveau van de ouders van de kinderen. Hoe hoger dat niveau 
is, hoe minder de school krijgt. Dit vertaald zich op de Heuvellaan oa in 
grotere groepen. 

3. In de Memo van donderdag 19-12-2013 stond een stukje over 
internationalisering. Welk beleid heeft de school mbt dit onderwerp, wat is 
het, wat zijn de doelen, wat levert het op en wat kost het? 
Wordt geagendeerd voor een volgende keer waarbij ook John zal worden 
uitgenodigd. 


