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1.

Verslag
Opening / Mededelingen
Björn opent de vergadering om 20:17

Actie

De buitenverlichting is gemaakt. Om 22:00 gaat de verlichting op het plein uit.
Karin Bonke gaat als personeelsgeleding Heidi Prinsen vervangen per november 2017.
In de jaarvergadering zal dit bekend worden gemaakt.
2.

Notulen / Actiepunten
Vorig verslag opmerkingen zijn verwerkt en kan op de site geplaatst worden. Voor de
actiepunten zie de actielijst.

3.

Jaarkalender
De activiteiten zijn op de jaarkalender geplaatst. Deze is akkoord en op de website geplaatst.

4.

Ouder tevredenheidsonderzoek
De gemiddelde ouderbetrokkenheidsscore komt uit op 83. Ouders geven de school een 8,0
als rapportcijfer en 85% van de ouders scoort (zeer) hoog in dit onderzoek. Hiermee scoort de
school hoger dan de vorige meting.
De belangrijkste aandachtspunt voor de school is de betrokkenheid van de ouders (dimensie
participeren). Verder blijkt dat de school als minder onderscheidend bekend te staan
(hoofdstuk 4). De vraag is in hoeverre ouders dit (erg) belangrijk vinden. De kwaliteit en extra
zorg worden heel goed gewaardeerd door de ouders.

5.

School ontwikkelplan
Het team heeft de volgende doelstellingen geformuleerd.
 Digitaliseren van zaakvakken.
 Werken met doelen, eigenaarschap, persoonlijke ontwikkeling
 Coöperatief leren,
 Sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem.
Heidi zal dit in de volgende nieuws brief onder de aandacht brengen.
Schoolgids
De schoolgids ligt bij Karin T ter beoordeling. Als deze goedgekeurd is kan deze gedeeld
worden met de ouders op de website.

6.
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Nr.
7.

8.

9.

10.

Verslag
Schoolreisjes
Elk jaar wordt gekeken welke groepen er zijn en wat het beschikbare budget is. Aan de hand
daar van wordt de locatie door de leerkracht bepaald. Het is helaas niet mogelijk om aan alle
wensen van alle ouders te voldoen. Van de kinderen zijn er nog geen klachten ontvangen. In
dit beleid wordt geen verandering doorgevoerd.

Actie

Brief van ouders over activiteiten en gezond beleid
OR en School gaat proberen om de activiteiten meer te spreiden over het jaar. Nu wordt
ervaren dat er aan het einde van het jaar veel activiteiten gepland zijn.
School gaat extra aandacht schenken aan het gezond tracteren. In de ochtendpauze wordt
het schoolfruit aangeboden en vervalt het tussendoortje vanuit huis. Een en ander is nog wel
afhankelijk van de stichting die het schoolfruit aanbiedt, en of de Heuvelschool hier ook voor
in aanmerking komt.
Conciërges
Evelien geerdink gaat met ingang van oktober vervangen worden door Dirk Arfman.
Wederom weer een nieuwe wisseling die voor een verrassing binnen het team komt. Björn
heeft over de gang van zaken met het OT en CvB contact gezocht. We hebben ons
ongenoegen hierover uitgesproken. Een serieuze reactie hebben we helaas niet gekregen.
We gaan dit in het overleg in januari nogmaals onder de aandacht brengen.
Rondvraag
Uit het overleg met het CvB is gekomen dat er nagedacht moet worden over de scholen
binnen de stichting van Oponoa. Wanneer de krimp gaat doorzetten zullen er onvermijdelijk
scholen samengevoegd moeten worden. Verwachting is dat als de trend doorzet dit in 2025
een feit is. Openbaar, katholiek, christelijk of bijzonder moeten dan een keus maken hoe er
verder samen wordt gewerkt. Een school voor alle richtingen of toch apart?
Aan een ieder om hier over na te denken en zijn mening te delen.

Allen

Volgende vergadering: 8 november 2017
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MR vergadering 29 november 2016
Nr. Actie
1.
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
2.
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
27/3/17: geen reactie ontvangen van het CvB
6/6/17 geen reactie ontvangen ; Jaap vraagt na.
3.
21/9/17 eind oktober komt dit in het overleg met CvB en
Wethouder
8/11/17 geen reactie ontvangen
MR vergadering 27 maart 2017
Nr. Actie
Protocol website/ veiligheid
6/6/17; er is besloten om vooralsnog geen wachtwoord op
4.
de fotoalbums te plaatsen
MR vergadering 6 juni 2017
Nr. Actie
Aangepaste schoolgids verstrekken
5.
6/6/17 schoolgids ligt er beoordeling bij Karin Tankink
8/11/17 laatste versie kan op de site geplaatst worden
6.

Formatie delen

7.
Agendapunten aanleveren voor gezamenlijk overleg MR
8.
Ouders informeren over nieuwe website en foto’s
MR vergadering 21 september 2017
Nr. Actie
9.
Toekomst gemeenschappelijk school standpunten bepalen

Actiehouder
Björn

Gereed
2017

Actiehouder

Gereed

Jaap

gereed

Jaap

november

Actiehouder

Gereed

Heidi

Gereed.

Actiehouder

Gereed

Heidi

Eind sept.

Allen
Heidi

Week 23
gereed
15 sept
1 juli

Actiehouder
Allen

Gereed
oktober

Heidi
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