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Nr. Verslag Actie 

1. Opening / Mededelingen  

 Björn heet een ieder welkom en opent de vergadering. Heidi geeft aan dat ze niet de 
gehele vergadering kan bijwonen.  
 
Björn geeft aan dat er zich bij hem geen mr-leden hebben gemeld voor de mr-academie. 
Hij zal terugkoppelen dat de MR Heuvelschool er geen gebruik van zal maken.  
 
Björn licht kort toe dat de GMR op dit moment gebruik maakt/begeleid wordt door een 
jurist. De GMR heeft hiertoe besloten om zo in staat te zijn het juiste tegengewicht te 
bieden. E.e.a. conform de wettelijke medezeggenschapregels.   
 
Heidi geeft aan dat ze vandaag is geïnformeerd dat het bestuur van OPONOA (Michel 
Everink en Jos Siemerink) op non-actief zijn gesteld. De bestuurstaken worden (tijdelijk) 
waargenomen door de heer Henrie Soepenberg. Verder zijn er geen inhoudelijk 
mededelingen gedaan. [w.o. publiceren notulen, totdat voorgaande openbaar 
gemaakt].  Michel benadrukt dat het voor de Heuvelschool van belang is om de 
besproken punten/toezeggingen door Jos/Michel, verband houdende met het Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Berkelland, wel kenbaar te maken aan de 
nieuwe/tijdelijke directie. Onder meer: 1) de toezegging van Jos/Michel om een 
informatiefolder, waarbij het tijdspad/plan wordt uitgelegd, 2) de afgegeven visie 
(nieuwbouw/IKC op plek Heuvelschool, 3) wel blijven investeren in meubilair, ondanks 
toekomstige nieuwbouw.  
 
Door bovenstaande ontwikkelingen is het niet nodig voor de MR om het verzoek van de 
MR van School Noord te behandelen (verzoek van school Noord om tezamen een 
schrijven te sturen aan de CVB in het kader van de moeizame/gebrekkige communicatie).  

 
 

 

2. Notulen / Actiepunten  

 Het verslag van 14 september 2020 is akkoord en kan op de site geplaatst worden.  
 
Actielijst is bijgewerkt. 
 

Björn 

3. Corona maatregelen  

 MR-oudergeleding schaart zich achter de insteek van de Heuvelschool, waarbij aan de 
ouders blijvende aandacht wordt gevraagd om de Corona maatregelen in acht te 
houden. Van de docenten kan niet verwacht worden dat zij als politieagent de ouders 
aanspreken. De ouders hebben daarin met name ook hun eigen verantwoordelijkheid.  

 
 
 
 



2 
 

 
De oudergeleding benadrukt wel dat het raadzaam is om als school verder te 
anticiperen op het tijdelijk niet kunnen lesgeven vanwege docenten (vanwege milde 
klachten) niet fysiek op school mogen zijn, maar ook voor de situatie dat kinderen 
langdurig niet op school mogen komen, vanwege iemand in het gezin corona(klachten) 
heeft.  
 
Het gebrek aan devices (chromebooks) zorgt dat de school op dit moment niet de 
mogelijkheid heeft de klas op school les te geven, waarbij de docent thuis op afstand 
les kan geven. De school is in overleg om budget naar voren te schuiven, alleen komt 
dan mogelijk wel toekomstige vervanging in het gedrang. Ook zijn er op dit moment 
geen licenties waarmee aan kinderen thuis les kan worden aangeboden. Indien veel 
kinderen thuis dienen te blijven, dan heeft digitaal onderwijs de voorkeur, vanwege 
dan ook meer zicht is op de voortgang.  
De oudergeleding stelt voor om een brief naar het CVB te sturen om het belang te 
benadrukken van het hebben van voldoende devices/ middelen. 
 
Op dit moment zijn er enkele kinderen dit thuis in quarantaine zitten. Zij krijgen de 
werkboekjes thuis.  
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jaap/Michel/Björ
n 
 
 
 
 
 
 

4. Activiteitenplanning/begroting  

 Jaap licht in het kort de faciliteitenregeling toe en geeft aan dat er jaarlijks budget kan 
worden aangevraagd voor het volgende kalenderjaar.  
Jaap stelt voor om budget aan te vragen voor een informatiesessie waarbij de MR zich 
laat informeren over de reikwijdte van de medezeggenschap bij 
fusie/nieuwbouw/verhuizing, gezien deze onderwerpen in de nabije toekomst 
(mogelijk) aan de orde zullen zijn. Jaap zal voor 1 november een voorstel aanleveren.  
 

Jaap 

5. Loden Leidingen / ventilatie  

 De resultaten van het  onderzoek ten aanzien van de loden leidingen wordt besproken. 
Er is alleen een visuele inspectie gedaan. Er kan om die reden niet uitgesloten worden 
dat de H.W. Heuvelschool loden leidingen heeft. Uitsluitsels kan worden verkregen 
door het nemem van watermonster. Björn zal verzoeken hiervoor opdracht te geven.   
 
Ook de resultaten van het onderzoek naar de ventilatie in de school worden 
besproken. Op basis van de bevindingen voldoet de H.W. Heuvelschool. Deze 
resultaten zijn echter gebaseerd op het regelmatig openen van de ramen, hetgeen in 
de winter niet haalbaar is. Björn zal dit bij de GMR onder de aandacht brengen met het 
verzoek om een uitgebreidere analyse.  
 

 
Björn 

8. MR statuut/reglement  

 Björn zal nogmaals een herinnering sturen. GMR heeft onlangs ook om een 
statusupdate gevraagd bij het CvB. 

Björn 

9. Voorbereiding Jaarvergadering  

 In januari 2021 ouders informeren over verkiezingen en vacante vacature. Björn schrijft 
stukje om ouders te enthousiasmeren voor de MR. Daarnaast zal binnen de MR 
nagedacht moeten worden over een nieuwe voorzitter (de huidige is echter 
onvervangbaar..).   
 
De jaarvergadering kan dit jaar ivm met Corona niet fysiek op school plaatsvinden. 
Deze zal online plaatsvinden. Mensen kunnen vooraf hun vragen stellen. De MR zal 
deze vragen dan beantwoorden en tevens de mogelijkheid bieden om online aan te 
sluiten bij de vergadering.  

Björn  
Allen  
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Kevin zal het jaarverslag opmaken. Dit dient een maand voor de jaarvergadering ter 
inzage te liggen op school.  

Kevin 
 

10. Hangjongeren  

 In de vergadering van september is gesproken over de overlast van hangjongeren op 
het schoolplein. Michel heeft dit aangekaart bij de afdeling van de gemeente die 
verantwoordelijk is voor de handhaving. Het probleem was bekend (meerdere 
klachten ontvangen).  
 
Kevin heeft bij de stichting navraag gedaan of de wifi na school uit kan of dat het 
wachtwoord kan worden gewijzigd, zodat de jongeren geen gebruik meer kunnen 
maken van het wifnetwerk.  De stichting hanteert 1 wachtwoord. Dus vervanging is 
niet mogelijk/wenselijk. De Wifi kan ook alleen op gezette standaardtijden uit. 
Hierdoor is er echter ook geen wifi is als er een keer een activiteit is ’s avonds.  Kevin 
vraagt nog na of de wifi in de weekenden uit kan.  
 

 
 
 
 
 

Kevin 

   

11. Wvtk  

 Björn had vanuit de OR begrepen dat de reparatie van speeltoestellen van de 
school uit het budget vanuit NLdoet zouden zijn bestaald. Bjorn vraag dit 
verder na bij OR en Miranda bij personeelsgeleding. 
 
Karin geeft aan dat binnen het team zal worden besproken op welke wijze de 
tien-minutengesprek opgezet gaan worden. Telefonisch is niet wenselijk. 
Daarnaast missen de ouders ook het persoonlijke contact. Insteek zal zijn om 
de gesprekken met één ouder te hebben om zo min mogelijk volwassenen 
gedurende de avond in het schoolgebouw/lokalen te hebben gehad. De 
oudergeleding van de MR heeft daar begrip voor, maar benadrukt wel dat 
ouders wel de mogelijkheid moeten hebben om met zijn tweeën aanwezig te 
zijn.  

Björn/Miranda 

12 Rondvraag  

 Geen vragen volgende vergadering 24 november 19.30, Kevin of Karin stuurt Teams 
verzoek 

 
Kevin/Karin 

 
 


