
  

Basisschool Heilig Hart  

MR vergadering 3 juni 2019  
Aanvang 20.00 uur.  
Aanwezig: Maikel, Anneloes, Ria, Wendy, Ellen  
  
Agendapunten   
   
Opening   
   
Vaststellen agenda   
   
Ingekomen stukken   
Luizenkammen en het beleid hierom trend. Ouders inlichten en vragen of zij 
actie willen ondernemen. Het protocol is dit jaar aangepast op 
herhalingskammen na 2 weken indien er neten dan wel luizen gevonden zijn. 
Actie Maikel: Contact opnemen met de luizenouders zodat dit protocol verder 
actief opgevolgd wordt.  
   
Notulen vorige vergadering   
Verschillende punten staan ook nu ook op de agenda. Werkdruk verdelingsplan 
komt in de volgende MR vergadering aanbod in het nieuwe schooljaar omdat 
deze bij de eerst volgende studiedag besproken wordt.  
Anneloes heeft nog geen reactie gehad op de Stefan Pont met de 4 kleine 
scholen.  
  
Voorstel urenberekening   
Vanuit het team zijn de argumenten besproken. Deze zijn met de gehele MR en 
Maikel bediscussieerd. De oudergeleding wil de verdere voortgang tav het 
instemmingsrecht afzonderlijk overwegen. Tijdens de eerste vergadering van 
het nieuwe schooljaar komt dit opnieuw op de agenda. Voor het komende 
schooljaar blijft de 910/950 uren verdeling gehandhaafd. Het voorstel van de 
extra vrijdagen is besproken. De laatste studiedag voor het team staat nu op 10 
april, dit neemt Maikel nog mee of dit nog aangepast moet worden.   
  



Groepsindeling  
Binnen de MR is de nieuw voorgestelde groepsindeling besproken. Er zijn wat 
aanvullingen gegeven op het voorgestelde plaatje. Daarnaast is er besproken 
om in het begin van het schooljaar (bv week 2) van het nieuwe schooljaar een 
voorlichtingsavond te organiseren. En zo duidelijk mogelijk te communiceren 
richting de ouders dat het een bouw betreft in combinatie met mentorgroepen 
en dus duidelijk geen 2 groepscombinatie groepen.  
  
Vakantierooster 20-21  
Vanuit de MR zijn er geen bezwaren voor het vakantie rooster van 20-21, voorstel 2.  
  
MR   
De geledering vanuit het team wordt op de eerste studiedag verder besproken en daarover 
wordt nog verder gecommuniceerd.  
  
   

Rondvraag  
Klankgroep werkt meer op adhock basis.  
Eerste MR vergadering maandag 9 september 2019.  
Maikel heeft de impressie leerplein laten zien wat goed past binnen de nieuwe 
structuur van de 2 bouwen.  
 


