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Nr. Verslag Actie 

1. Opening / Mededelingen  

 Björn opent de vergadering om 19:07 
 
Personeelsgeleding geeft aan dat de werkdrukregelinggelden oneigenlijk worden gebruikt. 
Normaal gesproken zijn deze regelingen bedoeld om de werkdruk te verminderen door extra 
personeel in te zetten voor begeleiding van activiteiten. Het CvB heeft dit jaar aangegeven 
dat er geen ruimte is om 2 kleuter groepen te maken. Het CvB heeft de regel dat er een 2e 
kleutergroep mag komen bij 36 kleuters. Wij hebben er toen als team voor gekozen om gelijk 
vanaf het begin met 2 kleutergroepen te starten. 
In belang van de school heeft het team er voor gekozen om deze gelden ter beschikking van 
de kleutergroepen te stellen. Waarbij er geen recht wordt gedaan aan de eigenlijke 
werkdrukregeling. 
Van de 28.000,= is de eerste 4maanden al 20.000,= hier aan besteed, hierdoor is minder 
beschikbaar voor extra ondersteuning. Het ongenoegen hierover is daarmee geuit naar de 
stichting.  
 
Heuvelschool wordt voorzien van een nieuw dak, binnen wordt deze opnieuw geschilderd. En 
in de lokalen wordt het sanitair vervangen.  

 

2. Notulen / Actiepunten  

 Vorig verslag is besproken en goedgekeurd en kan op de site geplaatst worden, voor de acties 
wordt verwezen naar de actielijst. 

 

3. Jaarverslag Heuvelschool 2017-2018  

 Opmerkingen zijn verwerkt kan afgetekend worden als Heidi akkoord is. 
 

Heidi 

4. Bestuurlijk Draaiboek OT1  

 Geen inhoudelijke opmerkingen op het schoolontwikkelingsplan. 
 

 

5. Schoolgids 2018-2019  

 Nieuwe versie staat al op de site. 
 

 

6. Verkiezingen MR-lid (ouder)  

 Er zijn geen aanmeldingen ontvangen. Jeroen blijft voorlopig als MR lid aan. 
 

 

7. Website irt privacy wetgeving  
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 Lastige situatie,  het is mogelijk om de foto’s achter slot en grendel te zetten. Wim Onis(Hij is 
aangesteld als Avg functionaris voor de hele stichting) is aan het uitzoeken wat hiervoor 
nodig is en mag volgens de wetgeving hieromtrent. MR is van mening dat OT hierin een 
standpunt moet nemen. Wenselijk is om een deel openbaar en een deel gesloten te hebben 
met een wachtwoord voor de ouders. Björn gaat hierover met Heidi het gesprek aan om te 
kijken hoe een en ander ingevuld moet/kan worden. 

Heidi 

8. Jaarverslag MR  

 Opmerkingen zijn verwerkt en verslag kan definitief worden gemaakt. 
Het verslag kan ter informatie bij Heidi op de kamer ingezien worden. In de MR is besloten 
dat het verslag in concept op de site geplaatst kan worden. 
 
Overleg met Heidi over het publiceren 

 
 
 
 
Björn  

9. WVTTK   

 Het blijft een aandachtspunt dat de brandmeldinstallatie nog steeds niet aan de eisen 
voldoet. Zie hiervoor ook de actielijst. Binnen kort wordt een onaangekondigde oefening 
gedaan. Als daaruit blijkt dat het niet werkt wordt een en ander opgeschaald vanuit de MR. 
De veiligheid van de kinderen gaat boven alles. 

 

10. Rondvraag  

 Hier wordt geen gebruik van gemaakt. Björn sluit de vergadering om 20:36 
 
De volgende vergadering is 
7 november jaarvergadering 
13 november gezamenlijk MR; Björn stelt een mail op naar de andere voorzitters van de MR 
Noord en Kiezel en Kei voor de agenda.  

 
 
 
 

Björn  

 
 
 
 
 
 

 


