
MR notulen                  

Datum: dinsdag 22 mei       Notulist: Arnaud  

Locatie: Gevers Deynoot                 Voorzitter: Henri 

Aanvang:19.45 uur 

Aanwezig: Ronald de Lange, Arnaud Ouwehand, Heiltje van Rijn, Sanne Hulsbos en 

Henri Koopman. Vanaf 20.30 uur Edith Fintelman 

Afwezig:                                                                                                                                   

 Agendapunt  Doel  

 Goedkeuring  
- notulen 20 maart 2018 Is goedgekeurd 

 

 

1. Nieuws vanuit de GMR 
- Er is gesproken over Eureka. Eureka zal na de 

zomer stoppen. Iepko zal de scholen en ouders 
hierover informeren. Het is belangrijk dat deze 
verandering goed gecommuniceerd wordt naar 
ouders.  

- ICT. Migratie van Skool naar Heutink is redelijk 
goed verlopen. 

- Extra gelden werkdrukvermindering. Alle 
scholen willen meer handen in de klas. 
(onderwijsassistenten, meer uren 
vakleerkracht) 

- Binding personeel. Hierover is gesproken. Wat 
kun je als vereniging extra bieden om meer 
(goed) personeel aan te trekken? Conclusie 
vanuit dit gesprek was dat goede begeleiding 
de sleutel is. Goede begeleiding voor 
nieuwkomers en/of coaching voor bestaand 
personeel.    

Informeren 

2. ICT ontwikkelingen 
Afgelopen vrijdag zijn er nieuwe schoolborden 
opgehangen. Er is een teamtraining geweest van 
Heutink ICT. Niet alles werkt nog zoals het moet 
werken, maar dat zal niet lang meer duren. Tot de 
zomervakantie wordt bekeken hoe we de nieuwe 
devices optimaal kunnen inzetten in de klas. Hierover 
is al goed nagedacht.  

Informeren 



3. Voorbespreking agendapunten waarbij  
directie inbreng heeft (maximaal 10 min) 
 

- Actiepunt vanuit vorige bespreking: Edith heeft 
binnenkort overleg met andere directies over 
planning van de leerling -en leerkracht 
tevredenheidsonderzoeken. Edith houdt ons op 
de hoogte.  

 

4. Nieuws vanuit team Gevers 
- PO staking: in september komt een staking in Zuid-

Holland en Zeeland. Zodra de definitieve datum 
bekend is, zal het team gevraagd worden of wij als 
Gevers hier aan mee gaan doen.   

- Vacature bovenbouw: in de mail is de reden van de 
ontstane vacature gecommuniceerd. We hopen op 
voldoende animo. MR wordt op de hoogte 
gehouden.  

Informeren 

5. Invulling MR vacatures personeels- en oudergeleding 
- Ronald vertrekt eind dit schooljaar.  
- Sanne en Henri stellen een brief op om nieuwe 

ouders te werven.  
- Intern wordt er gekeken wie er vanuit het team 

in de MR gaat vanaf september.  
 

Informeren 

6. Ouderpeiling tbv instemming aanpassen schooltijden 
groep 1 t/m 3. 

- Vraag ouders of de school bijdraagt in BSO 
kosten? Het antwoord is nee. Kosten zijn voor 
rekening van de ouders.  

- Communicatie ouders. Vanuit de peiling is een 
duidelijke score naar voren gekomen. In de 
brief naar ouders komen de exacte getallen met 
percentage. Getracht wordt om de extra vrije 
dagen over de week te verspreiden. Dit zal 
duidelijk in de brief beschreven moeten worden. 
De brief vanuit de ouders zal deze week 
uitgaan. Later volgt communicatie van school.  

Adviseren 

7. Formatie 2018 – 2019 

Deze is besproken en is bijna rond. Edith zal nog een 
aantal gesprekken voeren. Ook wachten we af wie de 
nieuwe vacature gaat vervullen.  

Informeren 

8. Studiedagen 2018 – 2019 

- Laatste dag van de zomervakantie: Muziek 
- 3 momenten voor duo-overleg 

Informeren 



- Andere scholingsmomenten zullen na MT 
overleg concreet worden vastgesteld voor de 
zomervakantie.  

9. Voortgang inzet extra middelen ter vermindering 
werkdruk 
De gelden vanuit het Rijk worden extra 
gecompenseerd met gelden vanuit de PCSV. Gelden 
worden ingezet voor ambulante groepsleerkracht, 
uitbreiding uren vakleerkracht gym, administratief 
medewerker, conciërge, onderwijsassistenten. Ook 

extra gelden voor scholing en training personeel.  
Edith overlegd met Iepko over de verdeling van de 
gelden voor uitbreiding van uren onderwijsassistenten. 
Een deel van deze gelden komen uit het potje van 
PPO.  
Volgend MR overleg wordt om instemming gevraagd 
van de PMR.  
  
 

Adviseren 

10 Rondvraag / Mededelingen 
Edith brengt ons op de hoogte van de plannen om de 
Plusklas na de zomervakantie vorm te geven. 
Binnenkort volgt overleg met betrokkenen. Ook het 
team zal op de hoogte moeten worden gesteld, zodat 
de beeldvorming bij ouders en leerkrachten gelijk is.  

 

 


