Notulen MR Vergadering 8 februari 2020 17.030 uur:
Aanwezig: M (ouder), L (ouder), J (ouder) notulist, S (p), I (p), T (p) voorzitter, P (directie)

1. Opening, doorlopen agenda eventueel post bespreken.
 Post: geen
2. Notulen vergadering 24 februari 2019
 Zijn al goedgekeurd per mail.
3. Actiepunten van vorige MR vergadering (niet besproken; schuiven door naar de
volgende vergadering)
 OR begroting =>
1. Het start- en eindsaldo ontbreekt in de administratie van de OR. Dit
moet toegevoegd worden. Ook wordt er geen goede forecast gemaakt
van de verwachte inkomsten, ook in relatie tot 1e, 2e en 3e kind. Moet
verder opgevolgd worden. OR zal gevraagd worden hoe het gaat (actie
I)
2. Per kwartaal (kinderbijslag uitbetaling) een reminder uitsturen voor
het betalen van de ouderbijdrage (actie directie) – gedaan
Nieuw actiepunt: check of ouders van kinderen die in de loop van het
jaar op school komen geïnformeerd worden over het betalen van de
ouderbijdrage (actie directie)


Nieuw promo filmpje voor de school -> groep 8 heeft allerlei filmpjes
opgenomen. Dit moet samengevoegd worden tot 1 promo filmpje. De vraag is
nu alleen of je als school zelf promo materiaal mag maken of dat door de PR
afdeling gedaan moest worden. Dit moet nagevraagd worden (actie directie) > nu geen prioriteit. Langere termijn actiepunt, vermelden in Helioscoop of er
ouders zijn die het leuk vinden een professioneel filmpje te maken. (actie
directie).
4. Directienieuws:
 Vervanging Patricia;
Tijdens haar zwangerschapsverlof zal Patricia vervangen worden door Anette van
Brussel. Zij is momenteel adjunct directeur op de Compositie in Tussen de
Vaarten. Er is gezocht naar eenzelfde soort type directeur als Patricia. Anette
voldoet aan dit plaatje. Zij zal de begroting in september oppakken. Verder volgt
zij het schoolplan dat door Patricia is opgesteld.


Groepsgrootte 2020/2021:
Patricia heeft de groepsgrootte aan de hand van de leerlingenaantallen
toegelicht. 3 opvallende punten:

1. Kleuterklassen worden uitgebreid van 3 naar 4 klassen. Deze klassen
starten het schooljaar dan met gemiddeld 22 kinderen per klas.
2. De huidige groep 3/volgend schooljaar groep 4 is een grote klas met
33 leerlingen. Er is overwogen om een combinatieklas te starten om
een beter leerlingenaantal per klas te krijgen. Hier kleven echter ook
nadelen aan. Er is door het team besloten om dit niet te doen en deze
klas een grote klas te laten.
3. De huidige groep 4/volgend schooljaar groep 5 zijn juist 2 kleine
klassen. Maar bij samenvoegen wordt de klas te groot. Dit blijven 2
groepen.
 Formatie 2020/2021
Door de uitbreiding van de kleuterklassen naar 4 klassen en het vertrek van
juf Conny (pensioen) zijn er voor de kleuterklassen 2 vacatures.
1. De plek van juf Conny kan worden ingevuld door Tineke (de huidige
onderwijsassistent). Zij gaat de verkorte PABO volgen en zou het
praktijk deel van haar opleiding kunnen combineren met voor de klas
staan. Dit is echter nog onzeker, omdat de opleider (Windesheim) hier
nog geen toestemming voor geeft.
2. De 2e vacature is voor leerkracht voor de 4e kleuterklas. Hier worden
momenteel gesprekken voor gevoerd.
Naast de vacatures voor leerkracht komt er ook plek voor een extra
onderwijsassistent (uit gelden voor werkdrukverlaging). Afhankelijk
van het wel/niet doorschuiven van Tineke naar de klas van juf Conny,
kan hier nog een vacature voor onderwijsassistent of leerkracht
ontstaan.
Vanaf komend schooljaar zal de vakleerkracht Gym ook op de woensdag
werkzaam zijn bij de Heliotroop. Hierdoor zullen de kleuters ook weer 1x per
week gym krijgen van de vakleerkracht.
Tenslotte is er nog een mogelijkheid om een stagiaire van PRO Almere een
(gesubsidieerde) aanstelling te geven. De komende weken wordt bekeken of
dit te realiseren is.
5. Datum volgende MR vergadering : nog bepalen.

