
MR vergadering 04 februari 2019 
 

Aanwezig: 
Robert(voorzitter), Roos, Bas, Loeki, Rick 
Geinteresseerde (potentiële) nieuwe MR leden: Jasper, Wendy, Kirstin, Mart 
en Manon. 
 
Afwezig: Marieke, André, Berco 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Agenda vastgesteld.  
 
2. Mededelingen 
- Or: 
Actie: Bas gaat nog met voorzitter OR in gesprek over de koppeling OR – MR.  
 
- Team:  
Marieke en directeur zijn naar GMR avond over taakbeleid.  
 
- GMR: 
Geen mededelingen. 
 
3. Notulen 12 december 
- Riolering Bosweg is niet verholpen, maar wanneer er actuele problemen zijn 
kan direct contact opgenomen worden. Blijft punt van aandacht. Zie 
actiepuntenlijst. 
Er komt onderhoud aan de Bosweg vanaf 5 februari. 
Voor de rest zijn de notulen vastgesteld. 
 
4. Actiepuntenlijst  
- Update notulen – afgerond 
- Protocollen pesten/scheiden - blijft staan 
- agenderen workshop – blijft staan 
- Rioleringsprobleem Bosweg – blijft staan 
- Organiseren verkiezingen MR O-geleding – afrondende fase 
- Aanwezigheid info-avond – blijft staan 
 
5. Nieuws van de directie(team/schoolzaken) 
Bas en Roos hebben na de vorige vergadering een gesprek gehad met 
directeur over de volgende punten:  
- Vertrouwenspersoon/RI&E(onveiligheid). De RI&E wordt opnieuw ingevuld 
door leerkrachten om een reëler beeld te krijgen van de huidige situatie.  
- Relatie OR onderling in combinatie met directie – MR wil ondersteunen in 
het versterken van de relatie als dat wenselijk is.  
- Lief en leed pot van de school werd nooit bekostigd door de MR, dit wordt nu 
een bijdrage van 25% bij incidentele gevallen waar de MR in overleg haar 
naam aan verbindt.  
 
 
 



6. Punten voorbesproken met directeur 
6a(0 telling): 
- 297 leerlingen in september 2019. In januari 2018 stond de telling op 320. 
- Slobgelden werkdruk worden niet teruggevonden in het financiële plaatje 
vanuit Leerplein055. 
- Leerplein055 regelt sinds zomer 2018 het eigen vervangingsfonds. Dit drukt 
nu op de toekenning van de formatie op de basisscholen.   
6b(werkverdelingsplan/taakbeleid): 

- Wordt besproken met GMR en directie Leerplein055. Komt later terug. 
Zorgen over de mogelijke effecten op de formatie voor volgend jaar worden 
gedeeld door MR en directie. Blijft daarom op de agenda staan. 
 
6c(eerste opvangklas): 
Na de voorjaarsvakantie starten er twee opvangklassen met vluchtelingen op 
de Heuvellaan. 
21 leerlingen in de onderbouw, 15 leerlingen in de bovenbouw. Intentie is om 
vanuit de Heuvellaan meerdere activiteiten te ondernemen met de ITK 
leerlingen.  
 
6d(3+ groep): 
4 februari gestart in het BSO lokaal.  
 
6e(schoolreisgeld en vrijwillige ouderbijdrage van OR): 
Voorstel vanuit MR: 
Begin schooljaar worden de gelden voor alle schoolactiviteiten bekend 
gemaakt, zodat het duidelijk is naar ouders toe. Ouders die niet kunnen 
betalen kunnen dan sneller naar directie toe.  
Helderheid over de ouderbijdragen mag ook vermeld worden op de website 
zodat ‘nieuwe’ ouders het ook weten. 
   
Actiepunt: Rick koppelt het verhaal terug naar het team en het team maakt 
een voorstel over het maximum bedrag met betrekking tot schoolreisjes en 
kamp. Verzoek aan Ellen om dit ook met de OR te bespreken en voor 2020 
een voorstel te doen aan de MR.   
 
6f(vervanging noodplan bij frequente ziektes): 
Noodplan wordt niet nagekomen en/of is niet helder.  
Er is bijvoorbeeld een ouder met pabo diploma die voor de klas wil staan, 
maar wel tegen vergoeding. Oplossingen genoeg, maar niet van alles helder 
wat mogelijk/haalbaar is. Ouders willen graag duidelijkheid.  
 
Actiepunt: Bas en Roos bespreken dit met directeur. Plan concreet maken en 
uitleg geven in volgende vergadering MR. 
 
7. Begroting Heuvellaan 
In aanwezigheid van directeur haar keuzes kenbaar laten maken met 
betrekking tot de begroting en toe te lichten welke keuzes er bovenschools 
gemaakt worden en wat de invloed van de directie daarop is. Het voorstel is 
om de begroting normaliter al in december in te zien.  
Begroting goedgekeurd.  



 
8. Financiële verantwoording MR 2018 en begroting 2019 
MR vindt de aangeleverde informatie helder en voldoende. De 
verantwoording en begroting worden vastgesteld. 
 
De MR rekening laat een redelijke buffer zien. Deel willen we daarvan 
behouden, maar gedeelte zou aangewend kunnen worden voor school 
ondersteunende zaken. MR stelt geld beschikbaar voor het team/school om te 
gebruiken.  
Team mag met een voorstel komen en MR denkt er zelf ook over na (eerste 
gedachtes: (1) financiële tegemoetkoming voor financieel minder 
draagkrachtiger ouders die niet de hele boekhouding aan leerplein 
kunnen/willen overleggen voor uitjes. (2) financiële tegemoetkoming voor 
ouders/gasten die als vervanger optreden wanneer er geen invaller 
beschikbaar is. 
 
Actiepunt: Rick koppelt het terug naar het team en het team maakt een 
voorstel waar ze het geld voor willen inzetten. 
 
9. Stavaza verkiezingen MR 
Uiterlijk woensdag sturen de verkiesbare personen het format ingevuld terug 
naar Roos. 
Actiepunt: Roos maakt één document van alle beschrijvingen.  
 
Vrijdag 8 februari krijgen leerkrachten de stembriefjes en stembussen in hun 
postvak. Leerkrachten delen stembriefjes uit tijdens rapportgesprekken aan 
de oudste leerlingen.  
Uiterlijk 22ste februari inleveren door ouder of kind. 22 februari worden de 
stemmen geteld. Actiepunten: Roos en Robert 
 
Actiepunt: Rick zorgt voor de algehele communicatie naar het team via 
Sharepoint. 
 
10. Presentatie taakgroep 
Verplaatst naar volgende vergadering. 
 
11. Overige MR zaken 
Jaarverslag: 
Wordt over het jaar 2017/2018 niet gemaakt. Vanaf het jaar 2018/2019 doet 
de MR dat wel. 
  
AVG notulen: 
Ingestemd met alle notulen op de website.  
 
Vergaderdata: 
20 maart wordt 27 maart. Is op de vorige vergadering vastgesteld. 
 
 
 
 



12. Agendapunten volgende MR vergadering 
- Vervangingsplan 
- Mobiliteit 
- Werkverdelingsplan/taakbeleid 
- Formatie 
- Vakantierooster 
- Jaarplan 
- Activiteiten jaarplan volgend schooljaar 
- Besteding MR gelden 
- Maximum bedragen schoolreisjes en kamp 
 
13. Wat verder ter tafel komt 
- 
 
14. Sluiting 
21.37 
 


