
Notulen MR overleg. 

Datum: dinsdag 1 november 2022 

Tijd:  19:00 uur – 21:00 uur KC Heidepark 

Aanwezig: Siska Schiphorst, Robert Hulsman, Linda Oostendorp  en Maartje Beukhof (directie, 

adviseren en informerend). 

Opening door voorzitter 

Voorzitter heet iedereen welkom 

Kennismaking met Maartje Beukhof, nieuwe directie KC Heidepark 

 

 

Mededelingen 

Ezra stopt, gaat naar basisschool voor Oekraïense kinderen. 

Inge uit groep 6 gaat op woensdag groep 5 doen. 

De vrijdag neemt Margriet groep 7 nog voor haar rekening maar wil graag weer naar 4 

dagen in de week. Vervanging wordt gezocht. 

Voor donderdag en vrijdag is er nog een vacature. 

Vervanging geregeld voor Kirsten (groep 1), ze gaat vanaf januari met zwangerschapsverlof. 

 

Siska heeft Sofija gesproken over een afscheidscadeau. Robert en Siska gaan bij haar langs. 

 

Notulen 12 september 2022. 

Deze worden akkoord bevonden en vastgesteld. 

Note: Heidepark is niet uitgeloot voor subsidie basisvaardigheden 

 

Agenda 

 

1) Plan van aanpak groep 7 

4 oktober 2022 is er een ouderavond georganiseerd om problematiek in groep 7 te bespreken 

met ouders en plan van aanpak te bespreken. Er was een goede opkomst, ouders spraken hun 

bezorgdheid uit. School legt plan van aanpak uit, aan de slag met methode “Ringaanpak”. 

Aantal ouders hebben hun bedenkingen bij deze methode en stellen Rots en Water voor. 

Team neemt advies over en gaat onderzoeken of  deze methode passend is. 

 

Ondertussen zet Margriet zelf veel acties uit om sfeer in de groep te verbeteren. 

Er worden stagiaires ingezet om Margriet te ondersteunen. 

Er is meer rust op dit moment. 

 

Ouders hebben berichtgeving via Parro ontvangen dat er gekozen is voor Rots en Water. 

Rots en Water wordt z.s.m. na 10 november een start meegemaakt, het wordt ingekocht. Aan 

de begeleidende coaches wordt gevraagd of ouders erbij kunnen worden betrokken.  

Leerkracht maakt onderdeel uit van de groep tijdens Rots en Water. 

Gedurende de sessies wordt bekeken welke resultaten worden behaald. Deze wordt 

besproken met Harry Velderman en samen met hem bespreken wat er nog meer nodig is en 

hij als schoolcoach kan begeleiden. 

Jammer dat er vanuit ouders nu zo stil is ondanks oproep om wat te organiseren 

 



2) Presentatie leesplan 

Doorschuiven naar volgende vergadering  

 

3) Samen welzijn, thema gebruik telefoon 

Doorschuiven naar volgende vergadering  

 

4) Financieel jaarverslag ouderraad 

MR heeft deze bekeken en ziet wat opvallende zaken welke vragen oproept. 

- Wat zijn kruisposten? 

- IJsjes laatste schooldag zijn er wel geweest er staat nu niets. 

- Afscheid groep 8 is veel hoger dan begroot! 

- Wie controleert de financieel verslag? 

Navragen bij OR. 

 

5) Voorschoolse opvang en samenwerking met Partou en  Kindcentrum: 

Linda en Maartje gaan 17 november in gesprek met Partou om het een en ander te bespreken 

en scherp te stellen. 

 

6) Beeldvorming rol MR (aantal ouder-en lerarengeleding in MR, taakverdeling binnen MR , 

taak-en verantwoordelijk-heden en positie) 

Sofija heeft haar taak neergelegd nu haar kinderen zijn overgestapt naar andere basisschool. 

Omdat laatste dochter van Siska eind dit schooljaar naar VO gaat zal Siska ook stoppen met 

MR. Robert zit in zijn laatste termijn en geeft te kennen echt te willen stoppen met MR. Dit 

betekend dat er vanuit ouders nieuwe aanwas moet komen.  

Via Parro een oproep/vacature plaatsen, ouders actief benaderen, eventueel flyeren. 

 

7) GMR: 

geen notulen/nieuws 

 

8) Rondvraag: 

Geen 

 

9) Sluiting: 

Voorzitter sluit de vergadering en wenst ieders een fijne avond toe. 

Volgende overleg 9 januari 2023 , 19:00 uur, KC Heidepark 

 

 

Vergaderdata en vaste agendapunten MR schooljaar 2022-2023: 

12-09-2022 

01-11-2022 

09-01-2023 

06-03-2023 

08-05-2023 

19-06-2023 

18-09-2023 


