
Notulen MR Vergadering 14 juni 2021 19.00 uur.

Aanwezig: Patricia (directie), Suus (voorzitter), , Caroline, Irma, Linda, Judith, Priscilla, 
Sabrina 

1. Opening, doorlopen agenda eventueel post bespreken. 
 Volgend schooljaar een MR cursus doen. Suus gaat dit uitzoeken. Eventueel 1 

avond op school? Actie Suus
2. Notulen vergadering 22 maart 2021.

 Goedgekeurd. Suus laat de notulen door Ernst-Jaap op de website zetten. 
Actie Suus.

3. Actiepunten van vorige MR vergadering 
 OR begroting => Irma en Linda hebben met Bianca (OR) gesproken. Er is nog 

geen begroting. Irma gaat in september helpen met het maken van de 
begroting. (actie Irma). Hoeveel % van de ouders heeft betaald? Checken bij 
Jeanette (administratie). (actie Patricia). Er is 22 juni een webinar over de 
vrijwillige ouderbijdrage. Irma stuurt de link door (actie Irma)

 Reminder sturen in Helioscoop voor betaling ouderbijdrage (ongoing: actie 
Patricia)

 Vrijwillige ouderbijdrage/bijdrage schoolreisje: stand van zaken.
1. Nog geen duidelijk plan om te zorgen voor hoger% betalende ouders
2. Vorm van het schoolreisje komende jaren is ook nog niet duidelijk

 2 nieuwe aanmeldingen voor de MR. Sluiten deze vergadering aan. Linda is 
deze vergadering voor het laatst. Besloten om geen verkiezingen te houden, 
maar met 4 ouders verder te gaan, waarvan er 3 stemrecht hebben.

4. Directienieuws
 Patricia is zwanger. Is in november uitgerekend. Er moet een vervanger 

komen. Joost zou eventueel 1 – 2 dagen kunnen vervangen. Het bestuur gaat 
op zoek naar overige vervanging.

 Formatieplan 2021/2022
1. Leerkracht die vanwege corona niet inzetbaar was, is weer inzetbaar
2. 1 vertrekkende leerkracht, er staat een vacature uit voor een 

leerkracht voor de middenbouw. Weinig tot geen reacties. Er komt 
een noodscenario voor het geval de vacature niet ingevuld kan 
worden.

 Begroting 2021/2022
1. De begroting wordt aan het begin van het schooljaar gemaakt
2. Er staat nog een langdurig zieke leerkracht op de begroting; normaliter

zou iemand na 2 jaar ziekte uit dienst gaan. In dit geval gebeurt dat 
niet. Bestuur geeft aan dat deze persoon op de begroting van de 
Heliotroop blijft staan omdat de Heliotroop genoeg financiële ruimte 
heeft. Dit is een vreemde gang van zaken. Patricia bespreekt dit met 
het bestuur (actie Patricia)



 Plan NPO gelden
1. Nav de Cito toets van februari is een inschatting gemaakt van de 

achterstand onder de leerlingen. Er is een plan gemaakt op basis van 
de beschikbare interventies (obv de menukaart) Het start document is 
besproken en ziet er goed uit. Patricia gaat het plan verder uitwerken. 
Deadline is onbekend. (actie Patricia)

 Groei van de school
1. Heliotroop mag niet groeien van het bestuur; mogen maar 12 groepen

gemaakt worden. Keuze is gemaakt door het bestuur om Digitalis te 
laten groeien. Patricia heeft gevraagd om de visie van het bestuur tav 
de groei van de Heliotroop, maar heeft hier nog geen antwoord op. 
Gevolg kan zijn dat de school aanwas gaat schommelen, dat er 
schooljaren zijn dat er onvoldoende lokalen zijn, dat er een tekort of 
overschot aan personeel is. Patricia gaat zo snel mogelijk met het 
bestuur in gesprek. (actie Patricia)

 Verbeteren luchtkwaliteit 1e verdieping. Er zou geld beschikbaar moeten 
komen vanuit het rijk. Status checken Er zouden CO2 meters komen, deze zijn
er nog niet. (actie Patricia).

 Corona update
1. Er moet nog een plan komen hoe de schoolregels worden als corona 

beperkingen voorbij zijn. Ouders geven aan dat het huidige systeem 
met halen en brengen goed bevalt, omdat je op deze manier de drukte
in de gangen vermijd. Wel is er de wens om als ouder regelmatig de 
mogelijk te hebben om de school in de komen en bijvoorbeeld een 
meekijk les te volgen. Contact met de leerkracht over praktische zaken
als doktersbezoek etc moet via Social Schools.

5. Datum volgende MR vergadering 13 september 19.00 uur
6. Datum volgende GMR vergadering nog onbekend.
7. Rondvraag

 Meubilair -> de school krijgt nieuwe meubels. Lukt niet direct na de 
zomervakantie. Wordt nu rond de kerstvakantie. Er worden extra roostervrije 
gepland rond de kerstvakantie om de wisseling van meubilair te kunnen 
regelen.


