
MR 21 mei 2014 

 

Notulist: Marieke 

 

1)Opening en vaststellen agenda 

Geen opmerkingen 

 

2)Internationalisering (John Simons) 

John vertelt de aanwezigen hoe de school momenteel o.a. bezig is de drempel naar 

het V.O. te verlagen middels maatschappelijke stages, hoe het 

onderwijsprogramma Engels is opgezet en wat er gedaan wordt aan het 

onderhouden van contacten in Burlington en welke resultaten dit oplevert. 

 

3)Mededelingen 

-Afscheid Wanda 

Van 17 uur-19 uur vindt op woe. 28 mei de  afscheidsreceptie van Wanda plaats. 

Ilma en Robert zullen vanuit de MR aanwezig zijn. 

Het cadeau doen MR en OR samen 

-Ontvangen stukken zijn te vinden in het MRbakje in de koffiekamer. 

-MR zal richting Stichting Leergeld communiceren dat zij geen euro per ll gaan 

doneren met daarbij de motivatie. 

 

4) Notulen 17 maart 

-Punt 2: term ontslagprocedure wordt verwijderd 

-OPR-notulen,naar wie dienen deze gestuurd te worden, MR of GMR? 

Rob zal OPR mailen dat zij naar ook naar de MR gestuurd dienen te worden. 

-Volgend jaar start de drieplusgroep.? Dit zijn  driejarigen van Roezemoes die op 

school komen meedraaien. 

-Verslag wordt vastgesteld 

 

5)Terugkoppleing GMR 

-De schoonmaak bij Leerplein055-scholen was niet in orde. Dit is nu beter door 

controles 

-Anja Baars is geen kwaliteitsmederwerker meer 

-Er zal een verkenning door Kennisnet uitgezet worden om lln van een tablet te 

voorzien. Dit moet moet in december klaar zijn 

Rolf stelt voor om het werken met een tablet een jaar uit te stellen omdat er 

concurrentie komt en er dan meer keuze is. 

-Terugloop binnen Leerplein van het aantal leerlingen brengt fuseringen te weeg 

waardoor het aantal scholen daalt. 

-Het begeleiden van meer scholen door een directeur wordt afgeraden. 

Iedere school dient weer een eigen directeur te hebben. 

-Strategische personeelsplanning veroorzaakt terugloop van medewerkers 



. 

Er heeft nu 6 maal een OPR plaatsgevonden. 

Wie moeten zij nu informeren? De MR zeker omdat deze de Opr gekozen heeft 

Rob vindt daaraast dat ouders ook vanuit  de OPR geïnformeerd dienen te worden 

via bijv de HE en wil vragen of zij de content willen leveren. 

 

6)Begroting en rekening 

Matthieu zou toelichting geven maar is niet aanwezig. 

Dit punt wordt doorgeschoven naar 30 juni. 

School staat nog steeds in de min. 

Leerplein gaat waarschijnlijk de LIO_ers en de telefoonkosten van de Bosweg 

betalen. Dit scheelt in de kosten. 

Daarnaast wordt het betalen van de medewerksters van de TSO straks anders 

geregeld en ook dit zal financieel positief uitpakken . 

De vraag aan Rolf is of de begroting meegestuurd kan worden met de stukken? 

 

7)Bankrekening MR 

Er zullen 3 bankrekeningen ondergebracht dienen te worden bij de stichting ‘ 

Vrienden van Heuvellaan’. 

Rolf is hiermee aan de slag. 

Het probleem met huidige rekening is dat de persoon waaraan de huidige rekening 

gekoppeld is, onbekend is. Afschriften komen wel binnen. 

MR stemt in met voorstel over bankrekening MR-middelen 

 

8) Aanvullingen op Verbeterplan 

-Opmerking ouders: 

zichtbaarheid en invloed.van MR moet actiever zijn  

De vraag is of dit de profilering inhoudt. 

Voeding vanuit ouders is nu minimaal. 

Een spreker op de eerste infoavond bij de kleutergroepen is al een goede start en 

de infostukjes in de HE geven ook een goed beeld aan ouders waar we mee bezig 

zijn. 

-MR wil graag vooraf geïnformeerd worden over belangrijke besluiten door Rolf 

Onderwerp doorschuiven naar eerste vergadering na de zomervakantie. 

-Enquete wordt uitgezet door MR m.b.t. continurooster wordt in conceptbrief 

genoemd. 

MR wil deze zin over het rooster geschrapt zien uit de brief..Eerst moet dit met 

team en MR besproken worden. 

-Ieder graag de brief lezen  en uiterlijk deze week richting Rolf reageren. 

 

 

 

9)Vakantierooster 



Vakantie rooster is aangepast :Koningsdag is nu ook ingepland. MR stemt in met 

Vakantierooster. Dat het in Apeldoorn niet lukt om schoolvakanties allemaal op 

elkaar af te stemmen vindt de MR vervelend, maar is door een individuele school 

niet op te lossen. 

 

10)Leerlingentelling, formatie en groepsindeling 

-Rolf heeft bij de Pecom het verzoek ingediend om een twaalfde groep te starten in 

het nieuwe schooljaar. Er zijn momenteel 311 lln en er komen nog steeds zij-

instromers bij. Waarschijnlijk wordt  er een boventallige  lk ,na de 

mobiliteitsronde,  toegevoegd aan het team. 

-Er komt een nieuwe combigroep bij, te weten groep ¾. 

Dit moet goed gecommuniceerd worden naar ouders. 

Ook omdat in het verleden er veel rumoer over is geweest. 

Ouders dienen geinformeerd te worden over hoe de samenstelling zal 

plaatsvinden.Er dient nagedacht te worden over de timing en de hoofdlijnen. 

Een informatiebrief uitdoen en daaraan een  inloopvragenuurtje koppelen is een 

mogelijkheid. 

-Groepsindeling is goed voorstel. 

 

11)Huishoudelijk reglement  

Sandra blijft in MR omdat dit haar hoofdtaak vanuit het taakbeleid is het voor 

komend schooljaar. Dit  vanwege het wegvallen van de Academische Basisschool. 

Rob stelt zijn plek ter beschikking. Dit wordt aangekondigd in de HE met een 

daarbij behorende oproep waarna er 30 juni gekeken kan worden of er 

verkiezingen gehouden dienen te worden. 

 

13)Volgende vergadering: 

-Begroting 

-Aangepast ondersteuningsplan 

-Toelichting Acad. Basisschool (Sandra) 

-Kandidaten oudergeleding MR 

-Vergader-notuleerschema ’14-‘15 

 

14)Rondvraag 

Berco 

Er is een ouder geweest die gemeld heeft dat er  hekken op schoolplein zijn zonder 

punten,Kleuters klimmen eroverheen. MR vraagt Berco dit door te geven aan Rolf. 

 

15) Sluiting om 22.10 uur 

 

 
 


