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1. Opening / Mededelingen 

Björn opent de vergadering om 19:21. 
Er zijn geen mededelingen vanuit het team of de oudergeleding. 

2. Notulen / Actiepunten 

Het verslag van 16 juni is akkoord en kan op de site geplaatst worden.  
De openstaande actiepunten worden hieronder toegelicht 

Björn 

3. Corona maatregelen 

Uitgangspunt is dat de landelijke richtlijnen van het RIVM en GGD gehandhaafd worden. 
Een aantal collega’s hebben een test laten doen, tot nu toe zijn er nog geen extra invallers 
nodig. 
Bij een verkoudheid ben je verplicht thuis te blijven en je te laten testen. Dit geldt voor de 
leerkrachten als ook de kinderen. Bereidheid voor elkaar invallen is er binnen het team. Tot 
op heden is er nog geen beroep gedaan op de inval poule van Oponoa.  
Woensdag 16-9 wordt een overleg gehouden met de DOT en LCO om de maatregelen door 
te nemen als ook de mogelijke scenario’s als een klas naar huis wordt gestuurd. 
Hoe zorg je ervoor dat kinderen die langdurig gedwongen thuis zitten en niet erg ziek zijn 
toch de lesstof krijgen. 
Welke rol kan de gemeente spelen in extra middelen (laptop). Michel vraagt dit na. 
Het handhaven van de 1,5m op het schoolplein is de verantwoordelijkheid van de ouders. 
Team geeft nadrukkelijk aan dat ze niet als een BOA hierop gaan toezien. Advies is om dit in 
de komende nieuwsbrief nogmaals op te attenderen. 

Gebruik van de koelkast is mogelijk weer een optie, zodat kinderen hun melk weer voor de 
middag kunnen opbergen. Heidi bespreekt dit in het Team. 
MR ziet graag een goed doordacht plan waarin duidelijk wordt wat als er een 2e corona golf 
komt en kinderen verplicht thuis moeten blijven als gevolg van ziekte of uitval leerkracht. 
Voor het vervangen van een leerkracht moet ook een goed plan beschikbaar zijn. Het naar 
huissturen moet dan ook een uiterst middel zijn. 

Heidi 

Michel 

Heidi 

4. Jaarplanning 

Jaap gaat hierover in overleg met Jorrit Schuurman van School noord? Jaap 

5. Loden Leidingen 

Onderzoek is er geweest. Volgens het CvB is er geen noodzaak tot zorgen hieromtrent. De 
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uitslag van het onderzoek zal nog gedeeld worden met Heidi, die het op haar beurt weer 
deelt met de MR. 

Heidi 

6. Huisvesting Heuvelschool IHP  

Voor de vakantie is er een concept IHP opgesteld. Deze is in de vakantie naar het college 
gestuurd en ligt nu bij de gemeenteraad ter besluitvorming. 

CvB wil een bureau inhuren om, samen met MR,  de ouders te informeren over de komende 
veranderingen. In het IHP staat dat er een wens is om een Integraal kind centrum (IKC) op te 
zetten waarbij de Kiezel en Kei en Heuvelschool in een gebouw verder gaan. Voorkeur van 
CvB is om dit op de huidige locatie van de Heuvelschool te realiseren. Dit voorkomt 
mogelijke langdurende bestemminsplanwijzigingen en bezwaarprocedures indien dit op een 
andere locatie komt waar nog geen bestemming onderwijs op zit. 

De planning ziet er globaal als volgt uit: 
Fase 1 2020-2023 planfase. In deze fase wordt de locatie vastgelegd en het programma van 
eisen opgesteld (PvE). In deze PvE komen alle eisen te staan waaraan de school, het gebouw 
moet voldoen om de gezamenlijke visie (onderwijsconcept) te kunnen faciliteren. Het 
team/MR heeft in deze fase een grote rol. 
Fase 2 2024-2028 uitvoering 

Bovenstaande data zijn globaal en kunnen nog wijzigen. 

Voorkeur van CvB is nieuwbouw, een renovatie is mogelijk duurder, het huidige gebouw 
dateert uit de jaren vijftig en is afgeschreven. 
Wij als MR stellen voor om een kortetermijnvisie en langetermijnvisie op te stellen. 
Welke investeringen moeten er op korte termijn gedaan worden om de school aantrekkelijk 
te houden voor nieuwe ouders en dus nieuwe kinderen, maar zeker ook voor de huidige 
leerlingen om te zorgen voor voldoende comfort en modern onderwijs. Deze investeringen 
kunnen dan ook meegenomen worden naar het nieuwe gebouw. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan meubilair, onderwijs ondersteunde middelen, ICT Chromebooks. 

CvB geeft aan dat er budgetten gereserveerd zijn en dat als nodig is deze ook aangesproken 
kunnen worden. Er moet wel overwogen een keus gemaakt worden om te voorkomen dat 
desinvesteringen gedaan worden. 

Michel 

7. IHP toelichting door CvB 20 :15 

Zie hierboven 

8. MR statuut/reglement 

Björn zal een herinnering sturen 

9. Voorbereiding Jaarvergadering 

Nieuwe voorzitter 
In januari 2021 ouders informeren over verkiezingen en vacante vacature. 
Björn schrijft stukje om ouders en huidige MR leden te enthousiasmeren. 

Björn  

10. WVTTK  

Hangjongeren op en rond de school van de Heuvelschool. Team heeft dit bij de politie 
aangegeven.  
Er is tot ’s avonds laat luide muziek, vuurwerk te horen. Overdag zie je veel 2e jaars van 14-15 
jaar. ‘s-avonds komen er ook oudere kinderen18-24 jaar. er wordt veel afval achtergelaten 
en vernielingen aangebracht.  
MR neemt contact met wijkagent/Boa’s. 
Kinderen kunnen op de WIFI van oponoa. 
Advies om dit in het weekend uit te zetten. En de overlast te blijven melden bij de politie. 

Heidi/Michel
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11. Rondvraag 

Geen vragen volgende vergadering 13 oktober online 19:30, Kevin of Karin stuurt Teams 
verzoek Kevin/Karin 


