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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 2017-2018.  

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. 

 

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

toerbeurt gemaakt door de overige leden. 
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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) aftredend en herkiesbaar per jaarvergadering 2018 

  Jaap Mengerink (Oudergeleding) 

  Karin Bonke (Personeelsgeleding) 

Marloes Spikker (Personeelsgeleding) 

Rinske Pasman (Personeelsgeleding) 

3. Frequentie vergaderingen van de MR 
 

De MR kwam in het afgelopen schooljaar 2017-2018 tijdens de volgende  reguliere vergaderingen 

bijeen; 8 november, 10 januari, 27 maart, 12 juni, en 16 oktober. 

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. 

 

November 2017: 

 Schoolondersteuningsprofiel 

 Jaarplanning  

 Communicatie naar ouders 

 Krimp en toekomstvisie scholen in Borculo 

 
 

Januari 2018: 

 Schoolvakanties 

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

o Formatie 

o Brandmeldinstallatie Heuvelschool 

o Conciërges 

o Toekomstvisie Scholen in Borculo  

 Formatie 2018-2019 

 Open dag 7 maart 

 Schoolondersteuningsprofiel 

 

Maart 2018: 

 Terugkoppeling open dag 

 Vakantierooster 2018-2019 

 Formatie 2018-2019  
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 Hygiëne op school 

 Schooladvies 

 

Juni 2018: 

 Leerling tevredenheidsonderzoek 

 Begroting 2018-2019 

 Verkiezingen 

 Cito 

 Formatie 2018-2019 

  

 

Oktober 2018 

 Jaarverslag Heuvelschool 2017-2018 

 Bestuurlijk Draaiboek OT1 

 Schoolgids 2018-2019 

 Website irt privacy wetgeving 
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5. Besluitvorming MR 
 

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

 

 Vakantierooster 2018-2019: Instemming 

 Financieel jaarverslag: Instemming 

 Organisatievorm/ formatie 2018/2019  

 Schoolformatieplan 2017-2018: Instemming 

 Schoolgids: Instemming 

 Jaarverslag MR 2017-2018: Instemming 

 Toekomstvisie Scholen in Borculo 

 

 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. Afgelopen jaar is er dan ook veel gesproken over hoe de verschillende MR-en van 

bovengenoemde scholen beter samen kunnen werken en hun ervaringen kunnen delen. Er is dan ook 

1 gemeenschappelijke overleg geweest. Deze worden volgend jaar ook voortgezet. 

 

Mevrouw Karin Tankink is de directeur van Onderwijsteam 1. 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 


