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Verslag
Opening / Mededelingen
19:06 wordt de vergadering geopend door Björn

Actie

Cito; de uitslagen zijn bekend van de Cito’s van groep 8. Gemiddeld heeft de Heuvelschool
een score gehaald van 539,5 landelijk is de score 535,4. Een zeer goede prestatie dit jaar.
HVO;GVO; animo voor HVO loopt terug. Meeste kinderen kiezen zelf voor GVO. op dit moment
wordt godsdienstvormend onderwijs (GVO) en humanistisch vormend onderwijs (HVO) aanvullend
aangeboden aan het verplichte lesaanbod. Het aanbieden van HVO/GVO is dan ook niet verplicht.
de directie heeft besloten HVO volgend jaar in beginsel niet meer te geven.

Gym; onderbouw heeft nu voldoende uren gym en OT school wil dit graag zo voortzetten.
Stichting is hier mee bezig om dit breed te gaan invullen.
Schoolgids; Heidi legt laatste puntjes op de i zal deze voor de zomer toezenden
Jaarboeken; vraag is of dit nog een meerwaarde heeft. Er is vanuit het team besloten dat dit
jaar alleen groep 8 een boek meekrijgt.
2.

Notulen / Actiepunten
Vorig verslag, verslag is aangepast en kan geplaatst worden op de site

3.

Formatie 2017-2018
Formatie is rond voor 2018; Ans zit momenteel in de ziektewet. Hoe het exact ingevuld wordt
is nog niet duidelijk. Voor Groep 7 is een nieuwe leerkracht Miranda Kiewiet die samen met
Emmelie de lessen gaat geven. Kevin gaat volledig groep 4 draaien. Heleen keert volgend jaar
niet terug als leerkracht.
Het plaatje kan gedeeld worden met de ouders

4.

Heidi

Heidi

Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan blijft een plan waarmee gewerkt wordt. Deze wordt aan het einde van het
schooljaar afgerond met een enkele aanpassing voortkomend uit de reviewronde.
De dubbelingen zijn er uitgehaald. Plan is erg gefocust op sociale veiligheid en wat minder op
de fysieke veiligheid

1

Nr.
5.

Verslag

Actie

Gezamenlijk MR
Volgend gezamenlijk overleg zal plaats vinden op 21 september 19;00 uur mop de
Heuvelschool.
Idee is om voor dit overleg een gezamenlijke agenda op te stellen met bijvoorbeeld de
volgende onderwerpen;
-Hoe is de ervaring met het CvB en het behandelen van vragen van uit school/MR
-Omgaan met privacy foto’s op internet
-Staking in het onderwijs
Aan een ieder om na te denken voor aanvullende agendapunten om te bespreken.

7.

8.

9.

Allen

Het is goed om informatie te delen onderling tussen de MR’s maar voorlopig is het eerst nog
afwachten hoe de onderwijsteams zich ontwikkelen. Als daar meer vorm aan is gegeven en
het goed draait kunnen we ook verdere invulling geven aan een overkoepelende MR
Website privacy
De schoolleiding houdt rekening met privacy wensen van de ouders. School heeft een beleid
voor het plaatsen van foto’s. Alle uitingen via pers danwel de website van school worden
door de leraren gescreend.
Nieuwe Website.
Per 1 juli wordt deze omgezet. Foto’s worden niet bewaard, Heidi stuurt de ouders
verzoeken om deze eventueel te downloaden.
Rondvraag
Jeroen vraagt naar het resultaat van de veiling. De veiling was een succes, maar of het heeft
opgeleverd wat de OR had verwacht is nog niet bekend. Maar iedereen was erg enthousiast.

Heidi

PO in Actie; onderwijs komt 800 leraren tekort. Mogelijk volgen er nog acties vanuit het
personeel die ook bij de achterban ouders en leerlingen gevolgen kunnen hebben. Denk
bijvoorbeeld aan stakingen en naar huis sturen van Leerlingen.
Volgend overleg gezamenlijk MR 21 sept 2017 19:00 met aansluiten 20:00 eigenoverleg MR

MR vergadering 28 september 2016
Nr. Actie
Opstellen veiligheidsplan’
Het is zo goed als klaar en wordt in januari compleet
gemaakt MR kan alvast een concept versie beoordelen
27/3/17: commentaar is geleverd Heidi stuurt voor
volgende vergadering een aangepaste versie rond
MR vergadering 29 november 2016
Nr. Actie
2.
Stukje schrijven voor de nieuwsbrief MR
MR vergadering 19 januari 2017
Nr. Actie
Verlichting schoolplein
27/3/17: nog niets op ondernomen, Heidi vraagt status na
3.
6/6/17 Geen reactie van CvB ontvangen. Jaap gaat navragen
wat mogelijk is om de veiligheid te vergroten maar de
hangplek voorkomt
Brandveiligheid in de scholen van Berkelland
4.
27/3/17: geen reactie ontvangen van het CvB
6/6/17 geen reactie ontvangen ; Jaap vraagt na.
1.
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Heidi

gereed

Actiehouder
Björn
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Jaap
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Jaap
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2

MR vergadering 27 maart 2017
Nr. Actie
Protocol website/ veiligheid
5.
6/6/17; er is besloten om vooralsnog geen wachtwoord op
de fotoalbums te plaatsen
MR vergadering 6 juni 2017
Nr. Actie
6.
Aangepaste schoolgids verstrekken
7.
Formatie delen
8.
Agendapunten aanleveren voor gezamenlijk overleg MR
9.
Ouders informeren over nieuwe website en foto’s
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Heidi
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