
MR-vergadering 19 november 2014 

 

Aanwezig: Ilma, Robert, Berco, Bart, Francien, Rolf en Marieke (notulist) 

 

 

1) Agenda is vastgesteld. 

 

2) Mededelingen 

* Bart en Andre zijn bij de MR-startcursus geweest. 

Dit was zeer informatief ; bijlagen meegenomen en vergeleken met onze reglementen. 

Bart scant dit en stuurt dit rond via Berco. 

* 3+groep start nu pas na de kerstvakantie. 

Er wordt een gezamenlijk visiestuk ontwikkeld omtrent verantwoordelijkheid, 

samenwerking en doorgaande lijn. 

In weze valt alles onder de stichting OOK. Zij huren de ruimte bij de gemeente. 

Er wordt eerst een proefperiode van 3 maanden gedraaid. 

* Schoolplan voor komende 3 jaar wordt ontwikkeld door Rolf. 

Strategisch beleidsplan wordt  door de directeur ingevuld met hulp van ouders en 

collega's. 

 

3) Notulen vergadering 24 sept. 2014 

*Jaarverslag: 

Rolf heeft wijzigingen voor een gedeelte overgenomen. De opmerking over de 

ouderbijdrage en studievaardigheden niet. 

Dit eerste dient even voorgelegd te worden bij Corine (OR) 

* Kascontrole MR-gelden is de laatste jaren niet meer gebeurd. 

Officieel moet dit ieder jaar. (zie ook punt 6) 

* Jaarcontract is al ondertekend en is ter kennisgeving. De doelen die hierin staan wil de 

MR graag gezien hebben.Volgende keer dient het Schoolplan op de agenda te komen. 

Wellicht een vergadering daarop het lopende jaarcontract op de agenda. 

* Voorlichting V.O: vanwege ontbreken Entreetoets hebben ouders geen idee meer waar 

lln naartoe gaan. 

Inspectie heeft voorstel gedaan om in Parnassys te kunnen kijken bij toetsen naar 

prognoses. Eind groep 6 zou je dan middels het aflezen van de  DLE’s  een gesprek 

kunnen  voeren met daarin een voorlopig schooladvies. Dit moet Leerpleinbreed 

ingevoerd worden. Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar  portfoliogesprekken 

door Sandra en LIO-er Merel. Rolf zal in het team bespreken hoe er tegen het voeren van 

voorlopige adviesgesprekken eind groep 7 wordt aangekeken. 

Dit punt komt terug op een nog nader te bepalen teamvergadering. 

* Vastgesteld. 

 

 

 



4) Actiepuntenlijst 

4.1) *Website MR moet Berco nog even checken. 

*MR ziet graag verplichtend karakter aan facultatieve gesprekken eind van het schooljaar 

om jaar positief af te sluiten. 

Marieke zal dit als punt inbrengen op een teamvergadering. 

 

4.2) Nog geen plaatsvervangend voorzitter. Ilma wil in principe wel, mochten Andre en 

Esther geen interesse hebben. Francien vraagt Esther, Berco vraagt Andre. 

 

4.3) Taken MR: akkoord 

 

 

5) Terugkoppeling GMR  

Esther ziek, volgende keer weer op de agenda 

 

6) MR-financiën 

*Inventariseren activiteiten 

Begroting is pas vanaf 2014 concreet ingevuld. Daarvoor heeft Rob geprobeerd het te 

achterhalen. Ilma heeft op de rekening een budget aangetroffen van meer dan €4000,- 

Het Medezeggenschapbudget verschilt per jaar. 

2012 : € 636,60 

2013 : € 983,32 

2014: nog niet bekend. Officieel verzoek sturen naar Hans Verhoek om inzicht te krijgen. 

Ieder jaar wordt er rond de €1000  bijgeschreven. 

Na aftrek van o.a. kosten etentje, afscheidcadeaus en borrel blijft er rond de €500 over. 

Kascontrole is pas nuttig als alle ins en outs bekend zijn. 

 

Fred Berends moet toestemming geven om financien onder te brengen bij Vrienden vd 

Heuvellaan (Matthieu en John zitten hier oa in) 

Rekeningen OR, TSO, MR en kledingbeurs worden zo onder een noemer gebracht met 

daarboven een soort bestuur (vrienden vd Heuvellaan)  

Rolf gaat nadenken over wat de rol vd MR hierin kan zijn. 

 

Bart vraagt of rechtsbijstandsverzekering is geregeld voor MR via LP. Dit weten we niet. 

Willen wij vanaf de rekening  projecten financieren? 

Bestemming voor MR-geld is nog niet gevonden.  

Zodra gelden weer bekend zijn,wordt er weer gekeken naar een bestemming. 

 

7) MR Speerpunten 2014-2015 

* Schoolplan 

* Rol MR nog niet ingevuld.  

* Punt 6 mag eraf. 

* Punt 1(prakt.invulling):MR heeft geen directe invloed, GMR kan wel vragen stellen 



over invulling personeelsbeleid. 

* Namen bij MR-trekker zijn niet meer relevant. Wel de kolom  wanneer de punten 

besproken dienen te worden. 

Voor MR- jaarplan is dit een uitgangspunt. 

Bart doet voorstel wanneer deze punten aan bod dienen te komen in vergadering. 

Reguliere punten daaronder worden ook opgenomen in het voorstel van Bart. 

* Exclusiviteistprincipe 

 

8) Samenwerking OR-MR 

Vervolgstappen zijn (nog) niet concreet genoeg vandaar nog geen nieuwe afspraak tussen 

OR en MR. 

Voorstel om iedere vergadering bij mededelingen ' punten vanuit OR' op te nemen. 

 

9) OPR 

Zij zijn geen gesprekspartner, maar kunnen wel benaderd worden voor vragen. 

Rolf wordt gevraagd over invoering PO wat te vertellen.  

Intercellair samenwerkingsverband  is er momenteel, het moet alleen nog vorm krijgen. 

Inspectie heeft de organisatie (het Huis) als goed betiteld. 

Verzuiling is meer toegenomen door krimp en onderlinge concurrentie ,maar 

samenwerking verloopt goed. Er nemen 12 stichtingen deel. 

Noordoost Apeldoorn moet het hele pakket voor passend onderwijs dragen. 

Het is dus breder dan onze school. 

Ondersteuningsprofiel moet door MR worden geadviseerd, team moet instemming geven. 

Tijdens opstellen ondersteuningsprofiel is er een discrepantie opgetreden tussen datgene 

wat men wil en wat men kan. 

Er komt een nieuw ondersteuningsprofiel die op een later tijdstip besproken dient te 

worden in de MR. 

 

10) Exclusiviteitsprincipe 

Doel is om formatie zo te behouden. 

Bij terugloop zouden er 2 bouwcoordinatoren kunnen komen. 

Het wordt nu meer een intern stuk omdat niet alle functies exclusief meer kunnen zijn. 

Garantie is er niet meer. 

 

11) Agendapunten volgende vergaderingen 

 Vervolg financien 

 Schoolplan 

 PR 

 ‘Punten vanuit OR’ opnemen in de agenda 

 Planning spreerpunten (jaarplanning)(14 jan 2015) 

 Ziekteverzuim-actuele situatie 

 Vrienden vd Heuvellaan 

 Fac. oudergesprekken in juni 



 Toetsen nabespreken 

 

12) Rondvraag 

Ilma: 

Toetsen ak en gesch worden niet nabesproken. 

Zou dit kunnen? Rolf gaat dit inbrengen in een bouwvergadering. 

 

Berco: 

*Smarties is rommelig georganiseerd. 

Computers doen het regelmatig niet. 

Vraag voor ipad mini's is uitgezet (offerte) 

Acadin werkt nog niet optimaal voor lln. 

Voor begeleiders vd Smarties was de uitleg van deze methode te kort vantevoren. 

Er waren dus startproblemen. 

* Leefstijl is een soc-.emo.methode waar een llvolgsysteem bij hoorde. Deze bleek toch 

niet gecertificeerd te zijn. 

'Zien' kan wel aan Parnassys gekoppeld worden dus vandaar deze nieuwe keuze voor een 

leerlingvolgsysteem van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

*Is er een teller gekoppeld aan ouders die Parnassys  raadplegen? 

Berco wil weten of Parnasys wel voorziet in behoefte. 

*Brede vraag in Apeldoorn of we weer structurele opvang asielzoekers  willen. Is 

Heuvellaan betrokken? Wanneer er weer asielzoekers op kleine schaal worden geplaatst, 

dan gaat Rolf kijken wat er mogelijk is. Er is nu geen itk-klas meer op school dus nu geen 

mogelijkheid voor opvang. 

 

Robert: 

*Volgende vergadering graag 15 minuten voor de rondvraag op de agenda zetten. 

 

 

Sluiting: 22.30uur 

 

 

Volgende vergadering vindt plaats op woensdag 14 januari 2015. 

 
 


