
 

  

 

Notulen MR De Helix van 19 mei 2020 
 
Aanwezig:   
Afwezig:   
 
1. Opening van de vergadering 

 
2. Notulen van 28 januari jl.  

De notulen zijn goedgekeurd. Marlies heeft nog een korte toelichting gegeven op de 
aanvulling van de notulen die wij afgelopen week hadden toegevoegd.  

 
Er is veel onderzoek gedaan naar de tijdelijke huisvesting en hoe de kinderen daarheen 
moeten en bij wie de verantwoording ligt. Deze ligt bij de ouders. Er is een ouder geweest die 
juridische stappen wilde ondernemen, omdat hij/zij het niet eens was met de beslissing. 
Marlies heeft contact gehad met VVN, VOSS ABB en gemeente om iets te kunnen doen met 
betrekking tot de verkeersveiligheid. Er zijn door de gemeente signaleringen geplaatst bij de 
oversteek van Veenweg/Oostangent. Ouders zijn per brief geïnformeerd.  

 
3. Aanvullingen op de agenda 
 
4. Mededelingen van de directie 
 

• De bouw verloopt voorspoedig. Bouwbedrijf probeert het nieuwe gedeelte van de opvang 
eerder op te leveren zodat de kinderopvang eerder kan inrichten en verhuizen. Hopelijk voor 
de bouwvak. Het doel van de school is om met de herfstvakantie te gaan verhuizen. 

 

• Ouderbijdrage 
De MR heeft zeggenschap over het wijzigen van de ouderbijdrage. De MR heeft goedkeuring 
gegeven voor het wijzigen van de ouderbijdrage per schooljaar 2020-2021 en voor het 
werken met WisCollect. 

 
Vanwege de Corona periode is niet al het geld uitgegeven. Het niet uitgegeven geld krijgen 
de ouders terugbetaald door de penningmeester van de OR. 

 

• Vakantierooster 
Er is aankomend schooljaar niet 1 maar 2 weken herfstvakantie. De tweede week is een 
studieweek en dit is bedoeld voor de gehele verhuizing in school. Er is ook een extra dag aan 
het pinksterweekend geplakt. 

 
Marlies heeft ook een 3 daagse schoolweek gepland voor donderdag 18 en 19 februari 
(voorkeur). Anders wordt het alleen vrijdag 19 februari en maandag 22 februari een 
studiedag voor administratie.  
De MR keurt het vakantie rooster voor aankomend jaar goed! 

 

• Formatie 2020-2021 
Er is een overzicht van het aantal personeelsleden en wat ze kosten. De totale kosten voor nu 
zijn 13,41 en dat is op basis van 252 leerlingen en het kan gaan uitkomen op 256. Er is totaal 



 

  

een uitputting van 13,49 en dat is hoger dan de inkomsten momenteel, maar Marlies 
verwacht dat we daar wel gaan uitkomen. 

 
Er is een voorstel over hoe we de groepen kunnen gaan indelen. Er wordt gekeken naar de 
leerlingaantallen binnen de school. Is er nog groeimogelijkheid binnen de klassen? Extra 
leerkrachten kunnen pas ingezet worden als we recht hebben op groeiformatie. 
De Formatie voor 2020-2021 is goedgekeurd door de MR 

 

• Reflectie thuisonderwijs vanaf 16 maart + opstart vanaf 11 mei. 
Vraag van Touria of er kinderen van de “radar” zijn verdwenen? Met een gezin kregen de 
leerkrachten moeilijk contact. Marlies is daar persoonlijk langsgegaan met schoolspullen.  
Ervaring vanaf 11 mei is heel positief. De kinderen brengen en halen gaat heel goed en alles 
is voor de kinderen ook heel duidelijk.  
Marloes komt met een leerpunt en dat is dat er wel heel veel mails werden verstuurd in de 
tijd van de “lockdown”  
Tamara was heel blij dat ze leuk contact had met de ouders en af en toe foto’s en filmpjes 
kreeg.  

 
5. Evaluatie verkiezingen 

• Draaiboek verkiezingen 
Deze is nog niet gerealiseerd. 

 

• MR reglement eerste opzet 
Er is een algemeen regeling, maar volgens mij staat er nergens of er per persoon of per 
huishouden gestemd kan worden.  

 

• Reacties op vacature MR? 
Er heeft een ouder gereageerd op de vacature en Marloes wilt zich ook weer verkiesbaar 
stellen. Er zijn twee kandidaten. Marlies gaat Shylina vragen of er een mogelijkheid is om zo 
snel en veilig mogelijk te kunnen stemmen. Ilse en Touria zullen dan een mail opstellen om 
naar ouders te versturen. De stemprocedure moet waterdicht zijn. We gaan nu kijken naar 
de mogelijkheden.  

 
6. Informatie uit de GMR  

• Vragen aan GMR wat zij willen vanuit ons (jaarverslag)? 
Daar is nog niks over bekend. 

 

• Vraag voor Wybren: is er een recent MR-reglement? 
Er is nog niks nieuws aangezien het een nieuw bestuur is geworden. De laatste is van 2016 en 
die zal misschien ook niet meer gelden. 
Alles is goedgekeurd voor wat betreft de formatie. De GMR is nu druk bezig met hun eigen 
formatie rond te krijgen. 

 
7. Uitgegane stukken / Ingekomen stukken  
 
8. Rondvraag 

Marlies, Ilse en Rita willen nog graag de cursus voor de MR doen. Ilse gaat kijken waar we dit 
kunnen volgen en wanneer. 



 

  

 
9. Sluiting  

 


