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1. Algemeen  
 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR), bestemd om verslag te doen van de 

activiteiten van het schooljaar 2015-2016.  

Wij hebben ons als MR ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de 

Heuvelschool, het beleid, het onderwijs en alles wat daar bij komt kijken. De MR heeft een 

dynamisch jaar achter de rug. 

 

Tijdens de jaarvergadering in november 2015 is bekend gemaakt dat dhr. Jaap Mengerink gekozen is 

als oudergeleding van de MR. Twiggy ten Dolle zal na de jaarvergadering van november 2015 

aftreden en is niet herkiesbaar. In de nieuwsbrief van september is aan de ouders gevraagd om zich 

kandidaat te stellen. Twiggy zal opgevolgd gaan worden doorXXXXXXXXXXX. 

 

Het voorzitterschap heeft Björn Heijmer in december 2014 op zich genomen. De notulen worden per 

toerbeurt gemaakt door de overige leden. 

  



2. MR leden en taakverdeling binnen de MR 
 

De MR van de H.W. Heuvelschool bestond in het jaar 2015-2016  uit de volgende leden:     

 

Voorzitter: Björn Heijmer (Oudergeleding)  

Leden:  Jeroen Bolster (Oudergeleding) 

  Jaap Mengerink (Oudergeleding) 

  Heidi Prinsen (Personeelsgeleding) 

Marloes Spikker (Personeelsgeleding) 

Twiggy ten Dolle (Personeelsgeleding, aftredend per jaarvergadering 2016) 

3. Frequentie vergaderingen van de MR 
 

De MR kwam in het afgelopen schooljaar 2015 - 2016 tijdens de volgende  reguliere vergaderingen 

bijeen; 8 december, 1 februari, 29 maart, 30 mei en 28 september. 

4. Inhoud vergaderingen 
 

De MR vergaderde onder meer over de volgende onderwerpen. Voor een inhoudelijke uitwerking 

van de onderwerpen verwijzen we u naar de notulen van de vergaderingen, die te vinden zijn op de 

website van de Heuvelschool. 

 

December 2015: 

 Sollicitatie Locatie coördinator 

 Invulling Formatie Groep 7 

 Werktijdenregeling 

 Overlijden Leerling Ouder 

 Terugblik jaarvergadering 

 Jaarverslag 
 

Februari 2016: 

 Info avond nieuwe Ouders 

 Monitor basisondersteuning 

 Beweegwijs, junior Coach 

 CvB (college van bestuur) “benen op tafelgesprek”  met de Heuvelschool 

o Formatie 

o Onderwijsteams 

 VSO 

 Medisch Protocol Oponoa 

 Formatie 2016-2017 

 

Maart 2016: 

 TSO 

 Onderwijsteam 1 



 Beweegwijs 

 CITO en tussentijds toetsen 

 Vakantierooster  

 Steve Jobs onderwijsKrimp 

 

Mei 2016: 

 MR in Onderwijsteams 

 TSO/VSO 

 Formatieplan 2016-2017 

 Schoolgids 2016-2017 

 Jaarvergadering 2016 

 Ontruimingsalarm 

 Groep 6 7  

 

September 2016 

 Invoering continurooster 

 Verkiezing Ouderlid GMR 

 Ontruimingsalarm 

 Veiligheidsplan 

 VSO 

 Schoolgids 2016-2017 

 Jaarverslag 

 Verkiezingen MR 

 Jaarvergadering 

 Activiteitenrooster 

 

  



5. Besluitvorming MR 
 

De MR bracht een advies c/q instemming uit over de volgende beleidsnotities: 

 

 Vakantierooster 2016-2017: Instemming 

 Financieel jaarverslag: Instemming 

 Organisatievorm/ formatie 2016/2017  

 Schoolformatieplan 2016-2017: Instemming 

 Schoolgids: Instemming 

 Jaarverslag MR 2015-2016: Instemming 

 Locatie coördinator : Instemming 

 

 Continue advisering zorgvuldige communicatie  

 Continue advisering over aandacht voor profilering 

6. Tot slot  
 

Dit jaarverslag geeft in het kort weer met welke onderwerpen de MR zich het afgelopen jaar heeft 

beziggehouden. Vaak komen bepaalde onderwerpen terug in een vergadering om één en ander nog 

beter te kunnen afstemmen.  

Met de keuze van de stichting om de krimp in de toekomst terug te dringen en er op voorbereid te 

zijn, is er een directeur onderwijsteam aangesteld voor Onderwijsteam 1. In Onderwijsteam 1 zitten 

de Heuvelschool, School Noord en de Kiezel en Kei / da Vinci . Samen zullen zij de krachten bundelen 

om op de kosten van het onderwijs te besparen en uw kind de best mogelijk onderwijs te kunnen 

bieden. 

 

Mevrouw Karin Tankink is de directeur van Onderwijsteam 1 met ingang van het schooljaar 2016-

2017. Op de Heuvelschool vervult Heidi Prinsen de huidige functie van locatiecoördinator.  

Zowel vanuit de ouder- als de personeelsgeleding is er veel input gekomen tijdens de vergaderingen 

van het afgelopen jaar.  

 

Dankzij de inzet van alle MR leden is het afgelopen jaar een goed vergaderjaar geweest. Ouders, 

directie en leerkrachten bedanken wij voor de informatieverstrekking rondom verschillende zaken. 

Wij verwachten dat de MR, het komende jaar weer een positieve en professionele bijdrage kan 

leveren. 

 

 

de MR 


