
Notulen MR overleg. 

Datum: maandag 12 september 2022 

Tijd:  18:30 uur – 21:00 uur KC Heidepark 

Aanwezig: Siska Schiphorst, Robert Hulsman, Sofija Cipusev (online), Susanne Haarbrink, Linda Oostendorp  en adviseren en informerend Marjanne van Drie 

(directie). 

Opening door voorzitter 

Voorzitter heet iedereen welkom 

Kennismaking mat Linda Oostendorp, Internbegeleider en nieuw lid van MR vanuit personeel. 

 

 

Mededelingen 

Aanvraag subsidie basisvaardigheden. OOZ heeft deze algemeen aangevraagd voor alle scholen van OOZ. Toewijzing gebeurt op basis van loting. 

Ongeveer €900,- per lln. 

Bij scholen binnen OOZ zijn er al verschillende initiatieven die aan de voorwaarden voldoen. 

(EDI, rekenmethode, e.d.) 

Er is een aanvullende subsidie mogelijk maar deze vraagt een planvorming en er wordt een van een extern basisteam toegewezen wat mogelijke een 

extra belasting van team gaat zijn. 

 

Notulen 20 juni 2022. 

Deze worden akkoord bevonden en vastgesteld. 

 

Agenda 

 

1) Jaarverslag Kindcentrum Heidepark 2021 2022 

2021 2022: Snappet voldoet niet aan wensen, gestelde eisen. Onderzoek naar nieuwe methode is gestart. Doel nieuwe methode inzetten schooljaar 

2023 2024. 

Methode Engels voldoet niet maar kan nog worden gebruikt. Om nu op andere methode in te zetten geeft te veel extra werk wat weinig extra’s 

oplevert. 

EDI wordt verder geïmplementeerd 



Ontdeklokaal: wel leuke activiteiten gedaan maar niet voor ontdekkend leren. Linda gaat dit jaar daar meer inhoud aangeven zodat ook de lerende 

en ontdekkende vaardigheden worden getraind. 

Lezen: Leesbeleving gaat beter. Implementatie Blink lezen heeft niet plaats gevonden, hierdoor wordt niet alles er de methode gehaald. Schooljaar 

2022-2023 zal implementatie plaatsvinden. 

2) Jaarplan Kindcentrum Heidepark 

Team heeft het plan als team gemaakt waardoor het gedragen wordt. 

Methode BLINK lezen optimaal gaan gebruiken. Drie implementatiebijeenkomsten gedurende het schooljaar 2022-2023 moeten hier positief aan 

gaan bijdragen. 

Rekenen: aanpassingen doen Snappet zodat deze rekenmethode voldoet, voor zolang er nog geen nieuwe methode is die voldoet. 

Sociaal emotionele ontwikkeling; nu te veel op basis van aannames aan de slag, het komt meer als punt op jaarplan om echt met de ontwikkeling 

aan de slag te gaan, kind meer centraal stellen, wat geeft het kind zelf aan. Groepsdynamica meer aandacht. Regel van de maand weer ingevoerd. 

Onderzoekend en ontwerpend leren dit schooljaar vorm geven. 

Werkgroepen moeten nog aangeven wanneer een ander daadwerkelijk op de jaarplanning komt om schoolplan tot uitvoering te brengen. 

Gastlessen over sociale media voor kinderen en ouders organiseren. Dit opnemen in schoolplan. Samen met MR organiseren.  Sofija en Sussane 

pakken het op, Linda legt het voor aan Samen Welzijn. 

3) Schoolgids 

MR geeft akkoord want het ziet er prima uit. 

 

4) Budget MR schooljaar 2022-2023 

€300,- per kalenderjaar. 

 

5) MR verslag juni 2022: 

Deze is nog niet af, geen ruimte meer in alle drukte rondom aanstelling directeur. Suzanne en Sofija pakken het binnenkort op. 

In maart 2023 volgende MR verslag. 

 

6) Voorschoolse opvang en samenwerking met Partou en  Kindcentrum Heidepark: 

Partou was aanwezig bij jaaropening met de peuters. 

 

7) Beeldvorming rol MR (aantal ouder-en lerarengeleding in MR, taakverdeling binnen MR , taak-en verantwoordelijk-heden en positie) 

Voor oudergeleding actief opzoek voor nieuwe leden MR. 

Uiterste geval 2 om 2. 



 

 

8) Rondvraag: 

Geen 

 

9) Sluiting: 

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

Volgende overleg 1 november , 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 

 

  



Informatie aanvraag subsidie basisvaardigheden 
 
Onlangs heeft het ministerie informatie beschikbaar gesteld voor het aanvragen van een subsidie voor verbeteren van de 
basisvaardigheden. Hierbij is sprake van een basissubsidie en eventueel van een aanvullende subsidie. Zie voor meer informatie 
(Verbetering basisvaardigheden | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) 

  
De basissubsidie richt zich op uitvoering en monitoring van interventies voor verbeteren van deze basisvaardigheden. Dit zijn bijv. extra 
instructie/onderwijs tijd, effectieve leermiddelen etc. 
De aanvullende subsidie is in combinatie met een verplichte inzet van een extern basisteam. Zij helpen met het maken van een plan en 
verzorgen ook ondersteuning bij uitvoering en verantwoording. 
  
Het ministerie stelt de subsidies beschikbaar, op basis van een vast bedrag per leerling met hierbij een apart plafond voor VO en PO. Bij 
overschrijding van het plafond vindt loting plaats.  
  
Vanwege de beperkte termijn dat de subsidieaanvraag ingediend kan worden, de forse omvang van deze subsidie en het feit dat binnen 
OOZ al diverse activiteiten worden uitgevoerd aangaande basisvaardigheden heeft het college van bestuur besloten om voor alle scholen 
binnen OOZ de basissubsidie aan te gaan vragen. Mocht een school ook in aanmerking willen komen voor de aanvullende subsidie (met 
verplichting extern basisteam) dan is het verzoek om dit uiterlijk 20 september aanstaande aan mij door te geven. 
 

 

https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden

