
Notulen MR De Helix van 22 september 2020 

Aanwezig: Tamara, Marlies, Touria, Rita en Vera (online) 
Notulist: Marloes 
Voorzitter: Ilse 
Afwezig: Wybren 
 
• Opening van de vergadering 

Ilse opent de vergadering om 20:00 uur.  
 

• Nieuwe Taakverdeling per vandaag 
- Voorzitter: Ilse 
- Notulist: Marloes 
- Penningmeester: Rita 

 
• Notulen van 23 juni jl.  

Kleine verhelderende aanpassingen gemaakt. Zie document. 
 

• Aanvullingen op de agenda 
 

MR jaarplan  
Ilse heeft het MR jaarplan van een andere school van Allente doorgestuurd, zodat wij daar ons 
jaarplan ook op kunnen baseren. De layout is mooi en kan aangepast worden met foto’s van de Helix. 
Inhoudelijk zullen we er de volgende keer samen naar kijken. 
Nb. Marloes stuurt opzet Jaarplan MR door.   
 
Mededelingen van de directie 

• Subsidie inhaal en ondersteuningsprogramma tweede tijdvak (achterstand door Corona) is 
aangevraagd. Met name rekenen en spelling. Deze ondersteuning mag onder schooltijd, 
maar mag niet ten koste gaan van het overige aanbod. Het idee is dit op twee dagen aan te 
bieden verspreid over de groepen 4 t/m 8. De verwachting is eind november te horen of we 
gebruik mogen maken van deze subsidie.  

• Joyce van de ouderraad gaat stoppen met de ouderraad. Het jaarverslag is klaar en kan 
verstuurd worden. Er is een vervanger.  

• De betaling voor de ouderbijdrage en de schoolreis zullen apart in rekening worden 
gebracht. Dit heeft te maken met de administratie die het (bij corona niet doorgaan van) veel 
werk is bij het tegelijk innen.  

• Sinterklaas. Er zijn een aantal ouders die hebben aangegeven moeite hebben met “zwarte 
piet”. Dit heeft vorig jaar voor problemen gezorgd op een andere school binnen de Stichting. 
Dat willen we niet meer en daarom zullen er dit jaar geen authentieke zwarte pieten zijn. 
Verder zal het bestuur van Allente een plan maken dat geldend is voor alle scholen van 
Allente over hoe zij het Sinterklaasfeest dit jaar wil uitdragen.  

• In verband met de grootte van de school zijn we met een andere organisatiestructuur gaan 
werken. Er zijn teamleiders in het leven geroepen met als doel de taken wat te verdelen 
binnen deze teams. 

• De bouw gaat goed. Volgende week woensdag is de oplevering. Donderdag en vrijdag 
verhuist de kinderopvang. Op 3 oktober worden de opvanglokalen verbouwd en daarna 
opnieuw ingedeeld. Na de herfstvakantie (in de studieweek) zullen de klassen verhuisd 
worden en gereed gemaakt. Dus op 26 oktober starten we allen weer in het schoolgebouw. 
De muziekdocente heeft een leuk Helixlied voor deze gelegenheid gemaakt.  

• Update externe lesruimte: Dit is in afbouwende fase. Dit punt hoeft niet meer terug op de 
agenda.  



• Corona en alle verkoudheid die heerst maakt dat er regelmatig docenten verkouden zijn en 
getest moeten worden. Dit duurt soms lang. Het is lastig om altijd vervanging te vinden. Tot 
nu toe gaat dit nog redelijk goed.  

 

• Evaluatie verkiezingen 
• Draaiboek verkiezingen 

Het draaiboek heeft even stilgestaan in verband met reorganisatie binnen de school. 
Er zijn geen negatieve reacties gekomen op de manier van stemmen. Er zijn ongeveer 
evenveel stemmen binnen gekomen bij de vorige stemming.  

• MR Regelement samen bekeken:  
Er wordt een huishoudelijk regelement genoemd. Deze moet ook bekeken worden. 

Zal de volgende keer worden meegestuurd. Nb. Marloes stuurt het mee.  

We zijn gekomen tot artikel 12 , we zullen de rest thuis doornemen en de volgende 

keer samen doornemen. Nb. Marloes stuurt het mee.  

 

• Informatie uit de GMR  
Vragen aan GMR wat zij willen vanuit ons (jaarverslag)? Blijft staan.  
Is niet aanwezig, geen informatie ontvangen om te bespreken.  

 
• Uitgegane stukken / Ingekomen stukken  

Zie hierboven (aanvulling agenda).  
 

• Rondvraag 
Vera: Heeft al heel lang geen “InfoMR blad” ontvangen? Vera gaat bij Marlies navragen of zij 
misschien weet waar deze terecht is gekomen en of we deze nog ontvangen.  

 
• Sluiting  

Ilse sluit de vergadering 21:56 uur.  
 
 

 

 
 

 

 

 


