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1. Opening / Mededelingen 

Björn opent de vergadering om 20:00 en heet Miranda van harte welkom als nieuw MRlid 
vanuit het personeel. 

Heidi heeft de volgende mededelingen: 

Schoonmaak 
Tot op heden is het team erg ontevreden over de kwaliteit van de schoonmaak van de school. 
Het contract met CSU is inmiddels door het CvB opgezegd. Het huidige contract eindigt in het 
voorjaar 2020. Er zal een nieuwe partij gezocht worden middels een aanbesteding. 
Dit wordt stichting breed opgepakt. Alle scholen hebben namelijk geklaagd afgelopen jaar 
over de kwaliteit. Ons advies is, om via de GMR, aan te kaarten dat kwaliteit belangrijker is 
dan laagste prijs, bij de aanbesteding. Zorg er voor dat je een EMVI pikkel in de aanbesteding 
stopt. 
Er is een ouder die persoonlijk de CVB heeft aangesproken op de hygiëne op school. MR 
vraagt om de klacht ook te krijgen zodat deze op de agenda gezet gaat worden.  

Advies is om als ouders klachten hebben deze ook eventueel via de MR kenbaar te maken 
zodat, A dit bekend is bij de MR en B er ook actie op ondernomen kan worden. 

KarinB 

Heidi 

2. Notulen / Actiepunten 

Vorig verslag, jaarverslag en notulen van vorige verslag zijn goedgekeurd en kunnen op de 
site geplaatst worden. 

3. Jaarverslag 

Een kleine aanpassing is doorgevoerd. En daar mee kan het verslag op de site geplaatst 
worden. 

4. Onderwijs directeur OT1 

Dit agendapunt houden we op de agenda om te monitoren hoe de tijdelijke interimfunctie 
wordt ingevuld en er een werkbare situatie blijft voor de locatie coördinator en leerkrachten. 
Heidi heeft aangegeven dat ze minder uren gaat draaien voor de groep en extra uren voor de 
onderwijsondersteunende taken krijgt. Karin Bonke neemt de lestaken van Heidi over en 
krijgt hier extra uren voor. De stichting heeft hier extra ruimte voor gemaakt en gaat niet ten 
koste van andere middelen voor de Heuvelschool. 
Contacten tussen Hans lopen goed. Hij is nog niet erg zichtbaar op de Heuvelschool. Als er 
iets nodig is hij er. 
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5. Fonds 2013 

MR-PG heeft een brief opgesteld, deze is door het fonds afgewezen. De reden is niet bekend 
waarom. MR wil graag weten waarom dit niet is gehonoreerd en wat de grond van afwijzing 
is. Is er nog een mogelijkheid om dit in te dienen als wel de juiste onderbouwing wordt 
ingediend? Want in het verleden hebben soortgelijke aanvragen wel tot succes geleid. Michel 
en Kevin gaan dit uitzoeken. 

Kevin en 
Michel, Jaap 

6. 10 minuten gesprekken 

Tot op heden nog geen reacties gehad. Na de geplande gesprekken evalueren of er 
voldoende gesprekken zijn gevoerd en alle kinderen aan bod zijn gekomen. 

7. Verkiezingen MR Afscheid Rinske 

Rinske wordt bedankt voor de afgelopen 3 jaar dat ze in de MR heeft gezeten en wordt 
vervangen door Miranda 

8. Buitenwijzer 

Spelenderwijs buiten leren met kinderen. Dit wordt niet structureel gedaan. Er wordt 
gekeken welke lessen daarvoor geschikt zijn. Een aantal leerkrachten past dit af en toe toe. 
Een voorbeeld daarvan is het Zweedse renspel. Team geeft aan dat er nog veel meer uit te 
halen valt. En dat er voldoende aandacht voor is om af en toe een les ook buiten te doen. Het 
zal in ieder geval geen structureel karakter krijgen. 

9. GMR  

De hoofdpunten uit de GMR-vergadering zijn op hoofdlijnen besproken. 

10. Meubilair 

In 2019 nog geen nieuw meubilair. Er komt tijdelijk vanuit de Diekmaat voor ca. 2 klassen 
vervanging. Wanneer alles vervangen gaat worden is nog niet duidelijk. 

11. WVTTK  

12. Faciliteitenregeling 

MR beoordelen of we iets met de gelden willen. Heidi stuurt de stukken rond. Dit punt 
agenderen voor de volgende vergadering. 

13. Communicatie plan 

Ter beoordeling aan de MR 

14. Schoolondersteuningsprofiel SOP 

Waar kan de school aan voldoen. Wat kan de school bieden aan mogelijkheden voor de 
kinderen. Advies geven door MR. 

15. Website  

Email delen met wachtwoorden door Heidi en een stukje voor de nieuwsbrief. 

16. Rondvraag 

Er waren geen vragen.  


