
 

Pagina 1 van 4 
 

 

 
Vergadering Medezeggenschapsraad Helmgras 
Verslag 
 
Jaargang: 2019-2020 
Volgnummer: 01 
Datum:  7 oktober 2019 
Aanvang:  19.30 uur 
Locatie:  Het korte land 3 
 
 

Medezeggenschapsraad  Aanwezig  
Voorzitter Noor Tromp   
Secretaris     
Penningmeester Roel Res   
Leden Anita Beentjes   
 Jeanette Honing   
 Bernard Karsten   
 Anneke Schuijt    
Directie Niels Vermij  (punt 5) 

 
1. Opening 

Noor opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Vaststelling van de agenda 
3. Ingekomen stukken 

a. Directie: 
b. Brieven / mail / Broedbox:  

 
4. MR-samenstelling 2019-2020 (10 min.) 

a. Kennismaking 
Samenstelling dit jaar grotendeels hetzelfde. Namens het personeel is Jeanet 
verkozen om de komende drie jaar zitting te nemen i.p.v. Meike.  

b. Taken binnen de MR Helmgras verdelen 
i. Voorzitter 

Noor 
ii. Secretaris 

Anita 
iii. Notulen 

Zie overzicht 
iv. Postvak en mailbox 

Roel 
v. Jaarverslag 

Bernard  
vi. Penningmeester 

Roel 
vii. Steunstichting 

Bernard 
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5. Voorbereiden overlegagenda (15 min.) 

a. Werkdrukgelden 
Wat maakt dat Niels dit agendeert? 

b. Rapport 
c. Schoolgids 

T.a.v. de inhoud heeft de MR al instemming gegeven eind schooljaar 2019-2020. We 
willen graag ons enthousiasme voor de vormgeving overdragen aan Niels.  

d. Formatie 
De 1 oktober-telling is geweest. Wat is het leerlingaantal van Helmgras? Wat 
betekent dit voor de formatie? En wat zijn mogelijke consequenties?  

 
6. Blok I (Overlegvergadering) 20.00 uur tot 21.00 

a. Mededelingen en informatie directie  
i. N.a.v. bestuurs-onderzoek van de Inspectie heeft Helmgras bezoek gehad. 

Op alle drie de indicatoren scoort Helmgras goed. Aandachtspunt is te kijken 
naar welk aspect van BLINK aansluit bij de leerlingpopulatie van Helmgras.  

ii. Tabijnstandpunt t.a.v. het Sinterklaasfeest: “Na eerdere zgn. 
‘overgangsjaren’ zijn we toe aan een volgende stap, waarbij we het 
standpunt van de NPO willen volgen. Zij hebben vanaf dit jaar uitsluitend 
‘roetveeg-pieten’. Dat is dus wat de kinderen gaan zien op de televisie. 
Omdat wij als Tabijn een voorbeeld functie hebben te vervullen, willen we die 
volgende stap ook zetten. In aansluiting hierop luidt het Tabijn standpunt als 
volgt: Het Sinterklaasfeest is een feest voor alle kinderen. Daarom zien we op 
de Tabijnscholen/kindcentra alleen nog maar roetveeg-pieten, die roetvegen 
hebben van ‘het glijden door de schoorsteen’. Ook andere versieringen in de 
school/het kindcentrum zijn hiermee in lijn.alle scholen dienen enkel 
roetveegpieten op bezoek te krijgen.” 

iii. Tabijn doet vóór 21 oktober uitspraak of de landelijke staking van 6 
november gesteund wordt. 

b. Onderwerpen 
i. Werkdrukgelden 

Vorig schooljaar zijn de werkdrukgelden besteed door personeel vrij te 
roosteren om buiten de klas aan taken te werken. Hetgeen werkdruk beoogt  
te verlagen. Voor het huidige schooljaar is er meer geld beschikbaar vanuit 
de overheid voor de aanpak van werkdruk. N.a.v. de evaluatie van de 
werkdrukgelden van schooljaar 2018-2019 is er voor gekozen om de aanpak 
voort te zetten.  
Niels wil voor de aanpak van werkdruk en de inzet van werkdrukgelden voor 
schooljaar 2020-2021 vroegtijdig keuzes maken. De personeelsgeleding stelt 
voor de huidige opzet eind oktober en eind januari middels een enquête te 
toetsen. Wat zijn de ervaringen? Op welke wijze wordt een dag uit de klas 
ingevuld? Welke andere ideeën zijn er?  

ii. Rapport Helmgras 
Niels wil dit schooljaar het Helmgrasrapport aanpakken voor schooljaar 
2020-2021. Aanleiding is werkdruk voor personeel, interne discussies t.a.v. 
normeringen en negatieve reacties van een aantal ouders. Niels wil alvast 
even polsen bij de ouder- en personeelsgeleding welke wijze van rapporteren 
er mogelijk zou passen bij Helmgras’ visie: Talentvolonderwijs. 
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iii. Schoolgids 2019-2020 
Gehele MR zeer positief over de vormgeving en dat de BSO onderdeel is van 
de gids. Niels geeft aan dat de website ook zal worden vormgegeven in 
dezelfde stijl. 

iv. Formatie  
N.a.v. teldatum 1 oktober krijgt Helmgras gelden om de formatie te 
bekostigen. Teldatum 1 oktober 2018 geeft gelden voor kalenderjaar 2020 
Teldatum 1 oktober 2019 geeft gelden voor kalenderjaar 2021. De oktober-
telling van 2019 komt uit op 412 leerlingen, een stijging van 12 leerlingen 
t.o.v. het voorgaande jaar. Dit geeft geen gevolgen voor de formatie.  

v. Data MR-vergaderingen plannen  
Plannen in nov/dec, jan/feb, mrt, mei, juni. 

vi. Herkenbaarheid MR 2019-2020 
De foto in de hal aanpassen. Nieuw mailadres (mr.helmgras@tabijnplein.eu) 
van de MR communiceren met ouders en personeel.  

c. Rondvraag 
Geen input. 

 
7. Blok II (MR vergadering) 21.00 – 21.25 

a. Nabespreken overlegvergadering 
Geen input.  

b. Informatieavond 
Voor het eerst heeft de oudergeleding van de MR het woord genomen tijdens de 
informatieavond. Positieve reacties ontvangen.  

c. Scholingsbehoeftes  
Jeanette en Anneke doen de MR-scholing aangeboden vanuit de Tabijnacademie in 
oktober. Anita neemt in november deel aan deze scholing. Bernard en Roel gaan 
kijken of er vervolgscholing wordt aangeboden. Begin 2020 oriëntatie op scholing 
voor de gehele MR.  

d. Etentje plannen 
e. Concept jaarverslag MR 2018-2019 

 
 

8. Rondvraag 5 min. 
i. De MR heeft de wens om gebruik te maken van het recht om ongevraagd 

advies te geven aan de directie. Dit om de invloed van de MR op beleid van 
Helmgras te vergroten. Mogelijke onderwerpen: deskundigheidsbevordering 
individuele teamleden en aanpak schoolplein.  

ii. Bernard geeft kort verslag van de bijeenkomst van de steunstichting.  
iii. Anneke heeft contact met Wonderwijs. Zij richten zich o.a. op het verklaren 

van gedrag van kinderen. Zou dit iets zijn voor een teamscholing? 
Personeelsgeleding geeft aan dat IB of directie hiervoor aanspreekpunt zijn.  

iv. Anneke is benaderd door een ouder t.a.v. beleid ergonomisch werk- en 
zithouding van leerlingen van Helmgras t.a.v. het (veelvuldig) gebruik van 
tablets. Anneke koppelt aan ouder terug dat dit punt wordt besproken op de 
vergadering van 26 november 2019. 

9. Sluiting 
Noor  dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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Planning Notuleren 
 

7 oktober 2019 Roel Res  

26 november 2019 Anneke Schuijt ☐ 
22 januari 2020 Anita Beentjes ☐ 
19 maart 2020 Bernard Karsten ☐ 
11 mei 2020 Jeanette Honing ☐ 
23 juni 2020 Roel Res ☐ 

 
 

Instemmings-en adviesregister 
 

Datum ingekomen Onderwerp Status 

   

   

   

   

   

   

   

 
Actieregister 

Datum Onderwerp Contact status Extra 

Sept. 2019 Etentje nieuwe MR Bernard  6 november 2019 

Sept. 2019 OR MR meeting Noor  29 oktober 2019 

Sept. 2019 MR foto aanpassen i.v.m. 
nieuwe samenstelling.  

Roel   

7-10-2019 Scholing Bernard en Roel Roel   

14-10-2019 Archief MR/onedrive van 
oude naar nieuwe 
mailadres 

Roel Gedaan Archief met leden 
MR gedeeld. 

Okt/nov 2019 Enquête werkdrukgelden  Roel, Anita, 
Jeanette  

  

Januari 2020 MR-scholing Allen    

Jan/febr 2020 Enquête werkdrukgelden  Roel, Anita, 
Jeanette  

  

 


