
Notulen MR vergadering 16 november 2011 
 
Aanwezig MR ouders : Marijke, Simon, Rob, Nicole,Steven 
Aanwezig teamleden : Sandra (Wilma en Francien zijn i.v.m. 3-daagse training afwezig)  
Aanwezig directie : Rolf 
Notulist   : Steven 
 
 
1. Opening  
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
2. Ingekomen stukken 
Naar aanleiding van de ingekomen mail van Violet Best met betrekking tot de invoering van een 
continue-rooster wordt in de vergadering vastgesteld dat er op dit moment geen plannen zijn om 
hiertoe over te gaan. 
Uitwerking ouderavond: gezien de geringe belangstelling de laatste jaren komt er geen ouderavond, 
maar een thema-avond op 11 januari; zie hierover punt 10. Afgesproken wordt veel aandacht te 
besteden aan de vooraankondiging. 
 
 
3. Legitimiteit MR 
Eind september hebben Simon en Rob een memo opgesteld met betrekking tot vergroting van de 
legitimiteit van de MR (met name de oudergeleding) en deze aan Rolf ter hand gesteld. Betreffende 
memo is bij de vergaderstukken gevoegd en wordt door de vergadering inhoudelijk goed bevonden, 
met de kanttekeningen dat de genoemde taakverdeling niet dwingend moet zijn en de leden 
herkiesbaar moeten blijven. 
Er is geen huishoudelijk reglement van de MR. Afgesproken wordt het concept van de WMS-site te 
halen en op onze situatie aan te passen (zie actiepuntenlijst) 
 
 
4. Aansluiten directie en Mededelingen 
Om 20.30 uur sluit Rolf bij de vergadering aan. Er zijn, naast een kort verslag over de toestand van 
zieke teamleden, geen verdere mededelingen. 
 
 
5. Vaststellen Notulen vergadering 14 september 2011 
Ten aanzien van punt 6 heeft de voorzitter van de OR kenbaar gemaakt dat de OR de te houden 
thema-avond niet mee-organiseert. Met dank aan Wilma worden de notulen van deze vergadering 
verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
6. Actiepuntenlijst 
Op verzoek van Rolf wordt aan deze lijst het Echtscheidingsprotocol toegevoegd ter nadere 
uitwerking. Werkdruk zal volgens Rolf in de eerstkomende periode geen speerpunt zijn. 
Overige zaken zijn in deze vergadering als agendapunt meegenomen of in overleg doorgeagendeerd. 
Rob houdt vanaf heden de actiepuntenlijst bij, separaat van de notulen. 
 
 
7. Tevredenheidspeiling 
De MR heeft enige tijd geleden alleen de resultaten van de Ouder-Tevredenheidspeiling ontvangen. 
Opmerkingen waren o.a.: - de school moet zich duidelijker profileren, - het is vaak rommelig op school, 
er wordt slecht schoongemaakt,- jammer dat de week/maandsluitingen zijn vervallen. 
Rolf geeft aan dat de week- of maandsluitingen zullen terugkomen; zie verder punt 8. 
 
 
8 Schoolplan en Toekomst Heuvellaanschool (n.a.v. bijeenkomst 2 november) 
Op de informatie-avond waren maar 2 ouders aanwezig, waaruit voorzichtig mag worden 
geconcludeerd dat er vertrouwen is in het beleid en de toekomst van de school. Rolf geeft aan dat de 
opstelling van het schoolplan “nog boven in de trechter zit” hetgeen logisch is gezien zijn nog maar 
korte ervaring met de school. Afgesproken wordt dat begin mei 2012 het concept aan de MR wordt 



voorgelegd waarna het in principe in de MR-vergadering van 4 juni kan worden vastgesteld. De 
resultaten van de tevredenheidspeiling neemt hij mee in de beleidsvorming. 
 
 
9. Academische basisschool 
De samenwerking met Saxion zal verder worden uitgebouwd, waarbij Francien de coördinerende rol 
heeft. Wij zijn de enige school in Apeldoorn die op deze wijze gekoppeld is aan Saxion, hetgeen ons 
tot Academische basisschool maakt. De verplichting daarbij is om nog bewuster om te gaan met de 
student, die de universitaire pabo-opleiding volgt en met de resultaten van de onderzoeken van deze 
studenten ook wat te doen. Ook krijgt het team vragenlijsten ter qualificatie voorgelegd. Het voordeel 
voor ons is dat er hiervoor uren en geld beschikbaar wordt gesteld en er wordt meegedacht in de 
beleidsvorming. 
 
 
10. Thema-avond 11 januari 
Het thema van deze avond is digitaal pesten, computergebruik en social-media. Het belooft een 
interessante avond te worden met deskundige gastsprekers. Ook is de wijkagent uitgenodigd. Rolf 
probeert nog wethouder Olaf Prinsen te strikken voor deze avond. 
 
 
11. Kluisjes 
Deze zijn inmiddels aangeschaft, op kosten van Leerplein 055  
 
 
12. Stand van zaken verbouwing en fietsenhok 
Steven brengt verslag uit over de gang van zaken in de achterliggende periode. Vreemd is dat de 
bouwcommissie niet bij de laatste ontwikkelingen is betrokken. De bouw zelf loopt voorspoedig. Wel is 
er aandacht nodig voor de veiligheidsaspecten. Rolf heeft wel dagelijks contact met de voorman van 
de aannemer maar heeft verder nog niemand gezien of gesproken van LP055 of de architect. 
Er komt geen nieuw fietsenhok tussen de Burglaan en de bestaande fietsenstalling. Wel wordt de 
ondergrond daar verhard en komen er steunrekken waartegen de fietsen kunnen worden geplaatst.  
 
 
13. Stand van zaken BSO 
Rolf heeft recent een gesprek gehad waarin goede afspraken zijn gemaakt over alle lopende zaken. 
Overeengekomen is om structureel 2x per jaar te vergaderen. De overlast door het teveel aan 
kinderen op dinsdag en donderdag zal verdwijnen daar nu zeker is dat de Adventure BSO ’t Loo op 1 
december zal starten. 
 
 
14. Educatief partnerschap 
Dit is overheidsbeleid, dat zal moeten worden ingepast. Wordt dus opgenomen in het schoolplan. 
Opmerking: “ben je wel weer druk mee”. 
 
 
15. Vaststellen agendapunten volgend MR-overleg 23 januari 2012 
- bouw, - evaluatie thema-avond 11 januari, - schoolplan, - Huishoudelijk Reglement MR 
 
 
16. Rondvraag 
Nicole vraagt of de teamplaats van Roslyn in de MR tijdens haar afwezigheid wordt ingevuld: hier is 
nog geen invulling voor. 
Nicole deelt vanuit de GMR mee dat de COA in Orden niet doorgaat. Dit is positief voor de 
Heuvellaanschool.  
 
 
17. Sluiting 
Om even na tienen sluit de voorzitter de vergadering. 
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