
Notulen MR vergadering 26 januari 2021 
 
Aanwezig: Marieke, Roos(voorzitter), Leonie, Bas, Kirstin, Rick(notulist) 
 
Afwezig: - 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Vastgesteld.  
 

2. Mededelingen 
Taakgroepen: Geen bijzonderheden in verband met het thuisonderwijs. 
Directie:  
De begroting is bijna klaar. Het wachten was op enkele gegevens van de EOK en 
bovenschoolse afspraken hierover. Toen de taalklassen bij ons starten (met 2 groepen) leek 
het om 2 jaar te gaan en hebben we de kosten eenvoudig verrekend. Nu het uiteindelijk 
langer duurde, het 4 klassen werden en nu Titia (directeur taalklassen) per 01-03-2021 met 
pensioen gaat, wil Ellen de afspraken graag duidelijk op papier hebben. Het heeft te maken 
met kopieerkosten (de EOK heeft sinds kort een eigen printer aan de Bosweg), licentiekosten 
en verbruiksmateriaal. Ellen heeft de eindafrekening van 2020 even afgewacht opdat ze een 
goed overzicht had en ervaringscijfers om de begroting op te stellen en het aandeel van de 
EOK daarbij goed in beeld. Ellen had hiervoor toestemming en medewerking van Hans 
Verhoef (financiën Lpl055). De jaarrekening volgt nu snel. 
 
Team:  
Sharon is gestart bij de instroomgroep. Ze helpt ook mee met de opvang zodat de meeste 
leerkrachten worden ontlast en zich bezighouden met de eigen groep.  
John(groep 8) is begonnen met de adviesgesprekken. Er wordt gekeken naar de toetsen die 
gemaakt zijn. Landelijk is de aanmelding voor VO-scholen uitgesteld tot 15 maart.  
OR:  
OR ligt stil in verband met de coronacrisis.    
GMR:  

● Bij de basisscholen (Oosterhuis en Parkenschool) komen twee vacatures voor 
Directeur vacant. 

● Er was een vacature vrij voor de ITK, deze is inmiddels al vervuld 
● Sharepoint wordt in een nieuw format gestoken 
● Per 1 april start het nieuw lid van College van Bestuur    

 
3. Notulen vergadering 07-12-2020 
- Rick wordt met ck geschreven.  
- Jaarverslag MR nog op actiepuntenlijst. 
- Beleidsplan veiligheid nog op actiepuntenlijst.  

 
Goedgekeurd na bovenstaande aanpassingen. 
 
 



4. Thuisonderwijs 
Vanuit ouders: 
Complimenten aan de school. Noodopvang wordt netjes en enthousiast gedaan.  
Met betrekking tot het thuisonderwijs: Er wordt huiswerk gedaan, achteraan gebeld door 
leerkrachten, goede communicatie naar leerlingen en ouders.  
 
Groep 3 verloopt rommelig. Schema’s en planningen lopen niet synchroon en zijn niet 
compleet. Er wordt wel wat aan gedaan door leerkrachten. 
 
Bij kleuters verloopt het lastig. Ligt niet aan de school, maar aan de situatie.  
Groep 5 zijn de kinderen meer gewend aan een weekplanning. Toch is daar ook begeleiding 
nodig door ouders. Vragenuurtjes worden gewaardeerd door ouders. Het blijft voor ouders 
ontzettend zwaar.  
 
Hoe ouder de leerlingen, hoe beter het verloopt. Kinderen worden dan zelfstandiger. In de 
bovenbouw wordt nu meer gebruik gemaakt van Google Chat. Let wel op de mediawijsheid 
die dan begint. Dat is ook een taak voor ouders. 
 
Er is nu meer een totaalpakket(verkeer, tekenen, wereldoriëntatie) dan de 1e lock down.  
 
De communicatie vanuit Ellen wordt als positief ervaren.  
Leerlingen die gebruik maken van de opvang groeit. Ellen weegt de zaken goed af. Toch 
wordt er her en der door ouders opgevangen dat niet alle opvangkinderen op school horen. 
Het blijft een beslissing van de school. Ook omdat er andere verhalen achter zitten dan 
misschien algemeen bekend is.  
 
Leerkrachten gaan nu meer meedraaien in de opvang, omdat stagiaires stoppen en de 
opvang groeit. Ouders hopen niet dat het ten koste gaat van de onderwijstijd aan de eigen 
groepen.  
 
Vanuit leerkrachten: leerlingen zijn allemaal in ‘beeld’. Er wordt extra aandacht besteed aan 
de leerlingen die extra aandacht behoeven. Het zicht en de controle is lastiger dan als de 
kinderen op school zijn. Toch wordt er nu in sommige groepen gecheckt door middel van 
foto’s of juist door online lessen.  
In groep 3 en 4 wordt er in kleinere groepjes gewerkt.  
 
Er zijn meerdere collega’s die op dit moment op school werken, omdat het handiger is met 
het delen van het scherm en de instructie via het bord.  
 
Bas en Kirstin willen graag weer in gesprek met Ellen. Ze willen als klankbord fungeren 
namens de ouders. Bas neemt contact op met Ellen. 
 
 
 
 
 
 



5. Ziekteverzuim en Arbo 
Laag ziekteverzuim. Wel hebben we te maken met een afkeuringstraject voor de 
administratieve kracht (in november afgerond), enkele coronagevallen, maar ook het 
afwachten van testresultaten heeft een rol gespeeld in de eerste helft van het jaar. 
 
Bosweg functioneert nu goed(riolering).  
Luchtcirculatie in groep 8 is niet goed(aantal ramen kunnen niet open). Luchtcirculatie 
Bosweg is nu in orde.  
 
Er wordt geconcludeerd dat er weinig verzuim is. 
 

6. Opvolging MR leden 
1 augustus 2021 stopt de huidige voorzitter met haar MR werkzaamheden. Hoe wil de MR 
hiermee omgaan? In zijn algemeenheid vindt de MR dat er een nieuwe 
belangstellendenregistratie gehouden zou moeten worden en bij meer dan een 
belangstellende in het vervolg verkiezingen. Roos levert de communicatie van 2018 aan met 
betrekking tot het stukje voor de HeuvellaanExpress. Kirstin en Bas nemen de 
belangstellendenregistratie voor rekening. 
 

7. Trendanalyses 
Trendanalyses zijn niet zoals normaal, omdat de eindtoetsen van vorig schooljaar aan het 
begin van dit schooljaar zijn afgenomen. De normen zijn door cito wel aangepast, maar niet 
overgenomen door ParnasSys, waardoor we geen grafieken kunnen uitdraaien en 
vergelijken van getallen op schoolniveau erg tijdrovend zou worden. De gegevens zijn wel 
geanalyseerd per groep en besproken met elke leerkracht. Er is ook ingezet op extra 
ondersteuning bij de knelpunten. Hier kon Marije nog goed voor worden ingezet tot de 
kerstvakantie. We verwachten nu na de krokusvakantie de citotoetsen weer af te kunnen 
nemen en deze volgens de gewone normen weer te kunnen vergelijken met vroegere 
toetsen. 
Nieuwe cito’s worden sowieso in maart afgenomen. 
 

8. Jaarrekening en begroting MR 
Goedgekeurd. 
 

9. Document sociaal maatschappelijke vorming 
Het document m.b.t. sociaal maatschappelijke vorming moet je niet zien als een opdracht 
waar we aan moeten voldoen, maar als een verantwoording. Het is de samenvatting van wat 
al op school gebeurt. Elke school wordt geacht burgerschap en sociaal maatschappelijke 
vorming op de agenda te hebben voor de kinderen, maar het is geen schoolvak. Het is altijd 
lastig aan te geven wat we wanneer doen, daarom hebben we een document opgesteld met 
verzamelde items die altijd gebeuren. Het deel van Humanistische vorming valt buiten onze 
verantwoordelijkheid, maar aangezien alle kinderen deelnemen hebben we het wel 
opgenomen in deze verantwoording. 
 
MR blijft het opvallend vinden dat de school geen verantwoordelijkheid heeft over HVO.  
 
 



10. Actiepuntenlijst 
- Punt 1(GMR) blijft staan 
- Punt 2(communicatiemiddelen naar ouders) gaat eraf. MR geeft aan dat ze graag 

meedenken als Parro(nieuw communicatiemiddel na de zomervakantie) wordt 
uitgerold binnen de Heuvellaan.  

 
11. Agendapunten volgende MR: 

 
 

12. Wat verder ter tafel komt 
N.v.t. 
 
Besloten deel 

13. T=0 + formatie 
Hier worden geen notulen over gemaakt. 
 

14. Sluiting 
21.10 uur.  
 
 

Openstaande actiepunten na MR januari 2021 

 Datum start 
actiepunt 

Actiepunt Door 

    

    

1 December 2020 Heeft GMR adviesrecht of instemmingsrecht bij de 
tevredenheidspeilingen? 
Vervolgens bepalen of mening MR naar GMR 
gewenst is over dit onderwerp. 

Roos 

    

2 December 2020 Jaarverslag MR Kirstin en 
Rick 

3 December 2020 Beleidsplan veiligheid Ellen 

4 Januari 2021 Koffiepraat(bij Ellen) regelen Bas 

5 Januari 2021 Belangstellendenregistratie MR Bas en 
Kirstin 

6 Januari 2021 Wie vult de plek MR in na zomervakantie vanuit p-
geleding 

Marieke en 
Ellen 

7  Kirstin schrijft verslagje na vergadering voor 
Heuvellaanexpress 
 

Kirstin 

   

 

 


