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Verslag
Opening / Mededelingen
Björn opent de vergadering om 19:05 en heet de heren Jos en Michel van harte welkom. Zij
komen vanavond langs voor een open gesprek met de MR en wil graag weten wat er speelt
binnen de Heuvelschool
Notulen / Actiepunten
Vorig verslag is besproken en vast gesteld. Deze kan op de site geplaatst worden
Vragen voor CvB
Verlichting buiten is onvoldoende en geeft een onveilig gevoel voor de medewerkers.
CvB gaat kijken wat er mogelijk is om verlichting aan te passen. Eventueel met een timer en
bewegingsmelder.
Brandbeveiliging; CvB heeft bij de wethouder van de Gemeente dit onderwerp aanhankelijk
gemaakt.Er zal een overkoepelend overleg met de andere scholen gepland worden door de
gemeente. CvB houdt hier de vinger aan de pols en checkt dit eind februari.

Actie

CvB

CvB

De implementatie van de OT’s is positief ervaren. Taakverdeling is duidelijk. Uitwisseling
tussen de teams onderling is men nog zoekende. Delen van ervaringen en leren van elkaar is
vaak nog weinig tijd voor. (prioriteit). CvB geeft aan dat er mogelijkheden zijn om met Ipads
opnames te maken, evt onherkenbaar te maken en zo ervaringen te delen. Zo kun je
gemakkelijk ervaringen delen. En bewust worden van je eigen gedrag. Op internet is hierover
meer informatie te vinden op www.irisconnect.co.uk

4.

Formatie 2017-2018
De formatie voor 2017-2018 is nog niet bekend. De instroomgetallen zijn ook nog niet
bekend. Als er gemiddeld 20 kinderen per groep zijn dan worden er acht groepen gevormd.
CvB kijkt naar de specifieke wensen en individuele rugzakjes in de klassen wat mogelijk is. Het
is niet wenselijk om groepen op te delen.
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Actie

Krimp komt er aan, verwachting is dat er in 2020 scholen samengevoegd moeten gaan
worden. Voorlopig is hierover nog niets bekend.
Team geeft aan dat ze Kevin graag willen behouden voor de School, CvB gaat zijn best doen
om hem te behouden. Ouders delen de mening van school en zien graag een man als Kevin
voor de klas. Hij is enthousiast en weet de kinderen op een leuke en goede manier te
motiveren.

5.

Veiligheidsplan
Veiligheidsplan wordt niet uitgebreid besproken. Algemeen beeld is dat er weinig over het
fysieke deel in staat maar veel over het sociale deel. In de volgende vergadering zal het
uitgebreider aan de orde komen ondertussen zal het plan ook in het team worden besproken

9.

Rondvraag
Volgende vergadering Maandag 27 maart 19:00
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MR vergadering 29 maart 2016
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MR vergadering 30 mei 2016
Nr. Actie
MR vergadering 28 september 2016
Nr. Actie
GMR ouder lid werven en brief opstellen
1.
Astrid zal twee ouders polsen om zitting hierin te nemen.
Anders in het nieuwe jaar een brief opstellen
Opstellen veiligheidsplan’
2.

Het is zo goed als klaar en wordt in januari compleet
gemaakt MR kan alvast een concept versie beoordelen
MR vergadering 29 november 2016
Nr. Actie
3.
Stukje schrijven voor de nieuwsbrief MR
4.
Karin
K vragen om haar zelf voor te stellen in de nieuwsbrief
MR vergadering 19 januari 2017
Nr. Actie
5.
Verlichting schoolplein
6.
Brandveiligheid in de scholen van Berkelland
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