
notulen MR 21 november 2016 

 

 

1. opening en vaststellen agenda: 

    afmelding van Marieke en Wendy. 

    

     

2. Mededelingen,o.a.  

                - MR:  

                - OR: heeft nog geen punten om te bespreken. 

                - team: ipads zijn besteld. 

                            Berco had het netjes gevonden als de ouders van 5 en 6 eerder waren 

                            ingelicht. 

                            Roos wil ook graag de teammemo. 

                                

 Exclusiviteit: moet voor 1 januari. Moet eerst in het team besproken worden. Komt 

weer terug in een extra MR. Loeki vindt het belangrijk dat het eerst geëvalueerd 

wordt door het team. 

 

3. Notulen vergadering 21 september 2016: punt 3 Marcel moet even rustig aandoen. 

                                                                       punt 6  Er komt een audit voor scholen. 

 

4. Actiepuntenlijst. Berco 

     Wachtlijst en vierde kleutergroep. Er komen nu nog 20 kleuters binnen. Wachtlijst  

      kost leerlingen. Er gaan 39 kinderen naar groep 3. Waarschijnlijk extra combinatie 

      klas. Loeki pleit voor een splitsing en twee groepen 3. 

 

5. Terugkoppeling GMR.  

    Derdekwartaalrapportage iets positiever. 

    Werkkostenregeling goedgekeurd. 

    Klachtenregeling besproken. Moet ook duidelijk zijn voor ouders en kinderen. 

 

 

6. ICT in het onderwijs:  ipads komen voor de kerst binnen. Team dat er mee gaat         

werken heeft een studiemiddag op 7 december. Er komen nog 10 ipads mini, zodat we 

er 18 hebben. Ouders van de groepen 5 en 6 krijgen nog een update. 

 

 7.Actieplan schooljaar 2016-2017 . Loeki geeft uitleg over EDI. Hoe kan je kinderen   

actief betrekken bij de instructie. 

Zijn er vragen over de ontwikkelpunten? 

punt 4: PR en aannamestop hoe verhoudt zich dat? 

PR houdt zich ook bezig met samenwerking met externe partijen. 

Het doel moet nog wat duidelijke omschreven worden. 

N.a.v. punt 6  Veiligheid op het schoolplein. De zitkuil is niet zo veilig. Harde 

ondergrond. 

 

8.Samenstelling MR:  

Wachten tot er een nieuw Leerplein Mr reglement is. Advies voor grote scholen dat 

de oudergeleding uit 4 personen bestaat. 



Ouders die belangstelling hebben voor de MR, moeten kunnen reageren op de 

vacature van de MR. Er komt een stukje in de volgende Heuvellaanexpress. 

 

9. Agendapunten volgende MR.  

    Exclusiviteit 

    Jaarverslag en MR jaarverslag 

    Samenwerking Heuvellaan, Berg en Bos en Parkenschool 

     

10. Wat er verder ter tafel komt. 

 

        - E-mail ouder over aanbod commerciële activiteiten 

          op Heuvellaanschool en reactie Rolf. 

        - Muziekles van Martin wordt erg gewaardeerd door de MR. 

        - MR info in het postvakje van de MR 

        - Loeki vertelt wat er in het weekend weer gebeurd is op het plein. 

          Ze graven een gat en kruipen in de schuur. De glijbaan is met verf ingesmeerd.        

          Rolf heeft aangifte gedaan. 

        - Tip: schakel ouders in. 

 


