
 

  

 

Notulen MR De Helix van 28 januari 2020 
 
Aanwezig:  Marloes, Rita, Tamara, Touria, Marlies, Ilse 
Afwezig:  Vera en Wybren 
 
1. Opening van de vergadering 
 
2. Notulen van 12 november jl.  

Geen op- of aanmerkingen. 
 
3. Aanvullingen op de agenda 

Deze waren niet ingediend. 
 
4. Mededelingen van de directie 

• Ouderbijdrage 
Tamara gaat samen met Moniek kijken of dit nou echt bij de OR moet liggen om mee te 
beslissen over de hoogte van de bijdrage en het betaalsysteem. Er is verder geen reactie 
geweest op de ouderbijdrage om dit gelijk te trekken. Tamara heeft rondgevraagd en de 
Helix zit wel hoger dan de andere scholen. We gaan toch door om het betaalsysteem in te 
regelen en de ouderbijdrage gaat van groep 1 t/m 7 naar € 55,- en voor groep 8 gaat het naar 
€ 135,- . 

 

• Schooltijden, communicatie richting de ouders al gebeurd?  
We hebben gecommuniceerd dat de schooltijden niet veranderen. Een ouder heeft hierop 
gereageerd. Hij wilde dat het in de MR besproken werd. Dat is gebeurd, maar stond niet in 
de berichtgeving naar ouders. Aandachtspunt voor een volgende keer.  

 

• Update zoektocht naar lesruimte. 
Naast Han Fortmann staan 6 lokalen (Porto cabins) en die worden niet gebruikt momenteel. 
Misschien is het een idee om tijdelijk 2 groepen daarin te vestigen, dat worden dan de 
bovenbouw kinderen. Dit is tot de herfstvakantie. We hebben dit punt met elkaar besproken. 
Iedereen heeft zijn mening gegeven. Er komen voors en tegens op tafel. Toch geven alle MR 
leden aan dat ze achter het besluit staan om groep 7 en 8 tijdelijk in deze tijdelijke locatie te 
huisvesten als dat de beste oplossing blijkt te zijn.  

 
Marlies gaat samen met Binja kijken en gaat ook overleggen of de lokalen ook verplaatst 
kunnen worden. Dit gaat wel kosten met zich meebrengen als het mogelijk is. Denk aan 
verplaatsen en vestigen. We hebben nu recht op groeibekostiging.  

 

• Begroting  
Deze is besproken. Investeringen en uitgaven zijn een aandachtspunt. We zijn een 
groeischool. Dit betekent dat we steeds grote uitgaven moeten doen om de organisatie te 
kunnen draaien. Vraag van Marlies aan MR om zo snel mogelijk een akkoord te geven op de 
begroting (1 maart) die zij aan ons gaat sturen. 

  



 

  

 

• Kinderopvang/BSO 
Contact met Joke gaat goed en vandaag hebben Marlies, Shylina, Sheila en Joke voor de PR 
en communicatie gesproken. De aantallen van de opvanggroepen lopen iets terug en ze gaan 
kijken of er meer reclame gemaakt kan worden om de aantallen te laten groeien. Ze hebben 
ook een brainstorm gehad om te kijken hoe we ons kunnen profileren. We doen momenteel 
veel, maar hoe kunnen we de naamsbekendheid meer naar voren laten komen. Een idee is 
meer op creatief gebied te gaan ontwikkelen. Marlies heeft dit ook met het team gedeeld.  Er 
hangt ook een poster in de lerarenkamer met: Cultuur op school….Waar denk je aan. Het 
team heeft dan de ruimte om hier hun ideeën op te schrijven. 

 
5. Evaluatie verkiezingen 

• Draaiboek verkiezingen 

• Wat te doen met reserve kandidaat 
Zodra er een nieuwe verkiezing is geweest dan zullen er weer nieuwe reservekandidaten 
komen. Deze zal een lid vervangen als zij binnen het termijn opstapt tenzij er weer een 
nieuwe verkiezing komt. 

• MR reglement eerste opzet 
Is bekend van de Blauwe Loper. Wybren zal deze doorsturen en deze kunnen we aanpassen 
voor onze eigen MR. Dit moet alleen nog uitgezocht worden. We moeten ons aan de Wet 
Onderwijs Medezeggenschapsraad houden. www.wmo.nl. 

• Wanneer wordt vertrek van Marloes bekend gemaakt? 
In de nieuwsbrief van 6 maart zal er een bericht geplaatst moeten worden om dit kenbaar te 
maken.  

 
6. Alcohol schenken op school met speciale gelegenheden. 

• Heeft Moniek dit al besproken binnen de OR? 
Er is vanuit Allente een nieuwe gedragscode. Er mag geen alcohol en/of genotsmiddelen 
gebruikt worden in en rond de school.  
 

7. Informatie uit de GMR  

• Vragen aan GMR wat zij willen vanuit ons (jaarverslag)? 
Wybren zal de vraag aan Wendy stellen over wat er nu einde jaar aan het GMR wordt 
verzonden. Momenteel kijkt er niemand mee vanuit de GMR 

• Vraag voor Wybren: is er een recent MR-reglement? 
Daar wordt nu actie op ondernomen. Wordt vervolgd. 

 
8. Uitgegane stukken / Ingekomen stukken  
 
9. Rondvraag 

Ilse en Rita moeten nog de cursus MR volgen. Tamara zal voor de eerstvolgende vergadering 
de map meenemen.  

 
10. Sluiting  

 

http://www.wmo.nl/

