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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 2020-2021 

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 daarbij komt kijken. Het afgelopen jaar heeft de 

medezeggenschapsraad, anders dan voorheen, alleen online vergaderd. Hiervoor is bewust gekozen 

in verband met COVID - 19. 

 

Het voorzitterschap heeft Bjorn Heijmer september 2014 op zich genomen.  De notulen worden per 

toerbeurt gemaakt door de overige leden. 

  



 

PAGE   

\* 

2. MR leden en taakverdeling binnen de MR 
 

De MR van de H.W. Heuvelschool bestond in het jaar 20202021 uit de volgende leden:     

 

Voorzitter: Bjorn Heijemer 

Leden:                 Michel Ligtenbarg(Oudergeleding)  

  Jaap Mengerink (Oudergeleding)     

                             Karin Bonke (Personeelsgeleding) 

                             Kevin ten Buuren (Personeelsgeleding) 

               Miranda Klein Leugemors (Personeelsgeleding) 

                

3. Frequentie vergaderingen van de MR 
 

De MR kwam in het afgelopen schooljaar 2020-2021 tijdens de volgende reguliere vergaderingen 

online bijeen;  14 september, 13 oktober, 24 november, 13 januari, 30 maart. 18 mei, 29 juni 

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. 

 

 

14 september 2020 

● Corona maatregelen 

● Onderhoud gebouw – loden leidingen 

● Huisvesting Heuvelschool IHP 

● MR regelement 

● Jaarvergadering 

● Onrust schoolplein na schooltijd 

  

13 oktober 2020 

● Corona maatregelen 

● Activiteiten planning en begroting 

● Onderhoud gebouw – loden leidingen 

● Ventilatie lokalen 

● MR regelement 

● Voorbereiding jaarvergadering 

● Onrust schoolplein na schooltijd (hangjongeren) 

 

24 november 2020  

• Onrust schoolplein na schooltijd (hangjongeren) 

● Jaarvergadering 
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● Jaarplanning 

● Onderhoud gebouw – loden leidingen 

● IPH  

● Corona werkgroep Stichting OPONOA 

●  Ventilatie lokalen CO2 meting 

● MR regelement 

● Meubilair  

● Onrust schoolplein na schooltijd (hangjongeren) 

 

 

30 maart 2021: 

● Begroting scholen 

● Evaluatie schoolontwikkeling 

● Fusie 

● Corona ontwikkelingen 

● Formatie 2021-2022 

 

 

18 mei 2021: 

• Fusie OPONOA - SOPOW 

• Oudertevredenheidsonderzoek 

• Formatie 2021-2022 

• Fusie K&K 

• Corona ontwikkelingen 

• GMR meets MR 

 

29 juni 2021 

● Formatie 2021-2022 

● Corona maatregelen 
● NPO gelden 
● Notulen overleg fusie K&K 

● Schoolgids 2021-2022 

● Terugkoppeling GMR meets MR 

 

21 september 

● Corona maatregelen 

● MR taakverdeling 

● Personele bezetting 

● Scholing i.v.m. fusie K&K 

● Jaarverslag 

● Taal schakelklas 
 

  



 

PAGE   

\* 

5. Besluitvorming MR 
 

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

 

● Schoolgids 2021-2022: instemming 

● Jaarverslag 2020-2021; instemming 

● Schoolformatieplan 2021 - 2022: instemming 

● Werkdrukgelden MR-PR: instemming 

● Werkverdelingsplan Financieel jaarverslag 2020: advies 

● Communicatieplan: instemming 

● Faciliteitenregeling: instemming 

● Vakantierooster 2021 – 2022: instemming 

● Schoolplan 2019 - 2023: instemming 

● Schoolontwikkelingsplan 2021-2022: instemming 

● Corona maatregelen & thuis werken 

● Schoolwebsite (besloten gedeelte) 

● Meubilair 

● 10 minuten gesprekken ten tijde van COVID-19 

 

● Continue advisering zorgvuldige communicatie  

● Continue advisering over aandacht voor uitstraling Heuvelschool 

● Continue advisering m.b.t. het integraal huisvestingsplan (plan voor lange- en korte termijn)  

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, zoals het meubilair en de formatie. 

 

Heer Co van Schaik is de directeur van Onderwijsteam 1 geworden met ingang van 1-1-2020.  

Op de H.W. Heuvelschool vervult Heidi Eekelder - 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 bewogen, maar 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 
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