
Mr 8-3-2021 
 
 
 
Besloten  
 

1) Opening 
 

2) Mededelingen 
Taakgroepen: geen nieuws 
Directie: Gesprek met de inspectie is positief afgerond. 
Team:  
- Twee collega’s hebben ervoor gekozen om nog dit schooljaar met 

pensioen te gaan. 
- Er is een wisseling geweest van teamleden in de MR en GMR. 
OR:  
- Hebben overleg gehad over de activiteiten rondom Pasen. 
- Vanwege het niet doorgaan van diverse activiteiten, heeft de OR 

budget over voor een toestel op het plein. Er is gekeken naar een 
parcours. Binnenkort zal dit met de leerlingenraad gedeeld worden en 
zij maken een keuze. 

GMR: geen nieuws 
 

3) Formatiebudget 21-22 
Ellen geeft toelichting op het formatiebudget van 17,15 fte. 
Tijdens de directeurendag is haar ter ore gekomen dat de LB-leerkrachten 
voor 1,06 fte moeten worden meegenomen in de formatie omdat de 
scholen dit zelf moeten gaan bekostigen. 
Dit zou betekenen dat wij niet de 13 gewenste groepen zouden kunnen 
maken. Dit zou doorgroei tegenhouden en ten koste gaan van de 
leerlingen. Ellen gaat hierover contact opnemen met het CvB.  
Door de met sluiting bedreigde Julianaschool kunnen wij nog 
aanmeldingen van leerlingen verwachten. Het PCBO wil echter zelf de 
centrale verdeling over de eigen scholen regelen. Wanneer er wel 
leerlingen deze kant op komen dan zou er bij 6 nieuwe lln. in de 
toekomstige groep 4 een combinatie ¾ gemaakt kunnen worden. In de 
overige groepen, behalve in de toekomstige groep 8, is er nog ruimte voor 
nieuwe leerlingen.  

 
4) Vakantierooster ‘21-‘22 

- De meivakantie valt niet samen met het v.o. 
- Voorstel is om de vrijdag voor kerst als vrije dag aan te wijzen, evenals 

de vrijdagmiddag voor de zomervakantie 
- Er wordt gekeken of de studiedagen gunstig gepland kunnen worden 

door ze bijv. vast te plakken aan een vakantie of een vrije dag.  
- 6 dec. is een voorstel voor een studiedag.  
- Op de volgende vergadering wordt een beslissing over het rooster 

genomen. 
 



5) Kwaliteitskaart OP2 
De kaart is voor iedere Leerplein055-school en dient alleen gefinetuned te 
worden. 

 
6) Begroting Heuvellaan 

- De kosten voor de iPads worden door de ouders betaald en er is een 
financiele bijdrage vanuit het bestuur om dit dekkend te maken. De 
hoogte van het laatste bedrag is nog niet helemaal helder vanwege 
nieuwe leasecontracten. 

- Vorig jaar is er geld van het SWV en de stakingsgelden gestort in de 
reservepot. Hier zijn o.a. Levelwerkmaterialen van aangeschaft. Dit 
jaar moet dit weer aan de begroting onttrokken worden. 

 
7) Professioneel statuut 

Stuk waaruit blijkt wat de professionele ruimte van een team is, gekaderd 
door Leerplein055. Dit zal voor 1 mei op papier worden gezet en dan kan 
het in de volgende vergadering ter kennisgeving als punt worden 
toegevoegd. 

 
 
Openbaar gedeelte 
 

8) Notulen vergadering 26-1-2021 
              Goedgekeurd 
 

9) Actiepuntenlijst 
- Jaarverslag MR is nog niet ontvangen. Actie wordt opgepakt. 
- Het punt ‘beleidsplan’ kan van de actiepuntenlijst af. 
- Er worden data geprikt  voor ‘koffiepraat’. 
- De GMR heeft advies gegeven over de afgenomen 

tevredenheidspeilingen. Dit bleek een pilot te zijn geweest. 
Deze peilingen meenemen als actiepunt op de volgende vergadering. 

- Een ouder heeft aangegeven belangstelling te hebben voor de vacature 
in de MR per 1 augustus ’21. In de HE zal worden aangekondigd dat 
andere belangstellenden zich kunnen melden. Indien dit het geval is, 
dan zullen er verkiezingen worden gepland. 
 

10) Activiteitenplan 
- Het MR-reglement zal een update krijgen. Het HR kan nog 1,5 jaar 

mee. 
- In volgende vergadering alvast agenderen wat er in het 

activiteitenjaarplan gewijzigd dient te worden. 
 

11)  Agendapunten MR 19-4-2021 
- Formatie 
- Vakantierooster 
- Professioneel statuut 
- Activiteitenjaarplan 
- Verkiezingen? 



- MR-reglement 
- Parro 
-  

12) WVTTK 
Vergaderdata: 21 april wordt 19 april en 30 juni wordt 28 juni. 
Dit wordt aangepast op de site. 
 

13)   Sluiting: 21.10 uur 
   
Volgende vergadering is op maandag 19 april om 19.30 uur. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


