Notulen MR overleg.
Datum: maandag 25-10-2021
Tijd: 19.00 – 20:30 uur via Teams
Aanwezig: Siska Schiphorst, Robert Hulsman, Sofija Cipusev, Sandra Meulenbelt, Jeannine Klein
Woolthuis, Suzanne Haarbrink en Harold Bremen (directie)
Afwezig met kennisgeving:
Opening door Siska Schiphorst
Voorzitter heet iedereen welkom
Extra ingelaste vergadering om Jaarplan Kindcentrum Heidepark, Schoolgids, Financieel
jaarverslag en (concept) begroting, Professioneel statuut en Statuut werkverdeling plan te
bespreken.
Daarnaast op aanvraag van oudergeleding wordt evaluatie groep 8 schooljaar 2020/2021
aan dit overleg toegevoegd.
Agenda
1) Jaarplan Kindcentrum Heidepark
Prima netjes en overzichtelijk opgesteld. Het is een groeidocument geworden en kan dus
tussentijds worden aangepast, bij grote wijzigingen legt directie deze voor aan MR.
Document wordt goedgekeurd.
In document worden namen genoemd die verantwoordelijk worden gesteld voor onderdelen
uit het plan, ook een aantal nieuwe leerkrachten. Tip: stel “nieuwe” mensen bij Heidepark
even voor in de nieuwsbrief. Er zijn schoolfoto’s gemaakt die kunnen daarvoor worde
gebruikt.
2) Schoolgids
MR ziet geen onoverkomelijke zaken, schoolgids wordt dan ook vastgesteld.
3) Financieel jaarverslag en (concept) begroting
Plan ingediend voor aanschaf leermiddelen.
Cultuurgelden kunnen nog worden aangewend.
Energiekosten zullen naar verwachting verdubbelen ivm gasprijzen en open ramenbeleid
Covid-19
Directie gaat vragen naar jaarverslag van gerealiseerd resultaat 2021 zodat deze begin 2022
in MR kan worden besproken.
4) Professioneel statuut
Er is onduidelijkheid of MR hier wat mee moet.
Siska gaat uitzoeken wat wetgeving hierover zegt.
5) Statuut werkverdeling plan
Wordt doorgeschoven naar volgende MR overleg, document is nu niet aanwezig, directie
stuurt deze toe voorafgaande aan volgende overleg.

6) Evaluatie groep 8 schooljaar 2020-2021
Met name Sofjia maar ook Robert zijn door ouders van groep 8 vorig schooljaar benaderd. De
vraag bij deze ouders is of er wat met de uitkomsten van de evaluatie groep 8 iets is gedaan.
Oudergeleiding vraag om transparantie, maak het bespreekbaar en geeft aan dat er lastige
uitkomsten zijn mocht dat aan de orde zijn. We zijn benieuwd naar de (opbouwende) kritiek
die is gegeven. Besloten wordt om een en ander boven water te halen en volgende overleg te
bespreken.
Wel wordt nu alvast idee aangedragen om halfjaarlijks evaluaties in te voeren zodat er al
eerder naar kan worden gehandeld.
7) Rondvraag geen
8) Sluiting
Volgend overleg 15 november 2021, locatie nog te bepalen.

