
Notulen MR vergadering 23 januari 2012 
 
Aanwezig MR ouders : Marijke, Simon, Rob, Nicole,Steven 
Aanwezig teamleden : Sandra, Wilma, Francien  
Aanwezig directie : Rolf 
Notulist   : Marijke 
 
 
1. Opening  
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Simon 
vraagt wat de MR vindt van de mailinfo van Rolf. Iedereen stelt deze informatie op prijs. Simon heeft 
nav deze mailinfo nog geen reacties ontvangen van individuele MR-leden. De meesten beschouwen 
de mail ook als informatie en hebben tot nu nog geen aanleiding gezien om over een onderwerp in 
discussie te gaan.  
 
 
2. eerste bespreking concept reglement MR 
Rob heeft een standaardreglement bewerkt om zo tot een reglement voor de MR te komen. Marijke 
heeft dit bewerkte standaardreglement bekeken en voorzien van opmerkingen. Er volgt een eerste 
plenaire besprekingsronde. Rob inventariseert en verwerkt de opmerkingen. Punten die onder meer 
nog in het reglement geregeld moeten worden zijn die van de benoeming van een plaatsvervangend 
voorzitter en (het maken van) een huishoudelijk reglement. Het onderwerp staat op de agenda van de 
volgende MR-vergadering. 
  
 
3. Aansluiten directie en Mededelingen 
Om 20.45 uur sluit Rolf bij de vergadering aan. Er zijn, naast een kort verslag over de toestand van 
zieke teamleden, geen verdere mededelingen. 
 
 
4. Vaststellen Notulen vergadering 16 november 2011 
Rob informeert naar het echtscheidingsprotocol.  Dit protocol is inmiddels vastgesteld. Met dank aan 
Steven worden de notulen van deze vergadering verder ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
5. Actiepuntenlijst 
Een  “Inwerkmap maken voor nieuwe MR-leden” en het bespreken van “werkdruk” zijn punten die op 
de actielijst blijven staan. Het schoolplan is een steeds terugkerend onderwerp op de actielijst. 
Rob houdt de actiepuntenlijst bij, separaat van de notulen. 
 
 
6. Schoolplan 
Rolf is bezig met het maken van het schoolplan en geeft hierover een presentatie. Motto: met elkaar 
op weg! 
Concreet komen de volgende onderwerpen voor de Heuvellaan aan de orde: 

- Sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en omgang (leefstijl of kanjertraining) 
- Aanpak/ vernieuwing klassenmanagement (Groepsplannen, zelfstandige werkblokuren, inzet 

ICT, opzet creatieve en zaakvakken middagen) 
- Vanuit zorgprofiel en passend onderwijs naar hoog- en meerbegaafden onderwijs (hulp op 

maat, extra handen in de klas) 
- Academische basisschool  
- internationalisering  
- educatief partnership / opbrengstgericht werken / verkeersveiligheid / werken aan werklust / 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid met minder taakgroepen 
- 111-jarig bestaan (herinrichting school:1e indruk / aanpak naar echt het mooiste schoolplein  
- schoolkampen   
- nieuwe ideeen / collega’s:  tradities zijn soms goed en leuk, maar vaak niet en werken ze 

remmend! 
-  

Begin mei 2012 wordt het concept schoolplan aan de MR voorgelegd waarna het in principe in de MR-
vergadering van 4 juni kan worden vastgesteld. 
 



7. Invullen exclusiviteitsbeginsel 
In het kader van het exclusiviteitsbeginsel zijn drie groepen op school te onderscheiden: 

- onderwijsondersteunend personeel 
- leerkrachten, IB-er, Lb-ers met exclusieve taken, leerkrachten vanuit mobiliteit 
- directie 

 
Rolf heeft de uitwerking van het exclusiviteitsbeginsel concreet gemaakt via een lijst met namen. Ook 
is nagedacht over de gang van zaken indien er sprake zou zijn van afvloeiing. Dit heeft dan in eerste 
instantie gevolgen voor het onderwijs ondersteunend personeel.  
 
In de MR heerst aversie tegen het exclusiviteitsbeginsel, omdat de kwaliteit van leerkracht in dit beleid 
niet wordt gewaardeerd. Juist dit punt is voor ouders, maar ook voor leerkrachten belangrijk. De MR 
zal dit bezwaar aankaarten bij de GMR. Het zou goed zijn wanneer ook de kwaliteit van een leerkracht 
wordt meegenomen in dit beleid. Nicole bespreekt dit punt met Margreet. Opgemerkt wordt nog wel 
dat een goede kant van dit beleid is dat het heel transparant is vooral voor wat betreft de wijze van 
afvloeiing. Zo wordt willekeur voorkomen.  
 
8. Evalueren thema-avond 11 januari 2012 
Het thema van deze avond is digitaal pesten, computergebruik en social-media. De avond is goed 
bezocht en de sprekers waren onderhoudend. 
 
9. Punten ter informatie 
-stand van zaken plein/bomen 
De bomen zijn gecontroleerd. Er wordt onderhoud gepleegd daar waar nodig. Kapvergunningen zijn 
aangevraagd (termijn 6 weken). Verbetering van het schoolplein wordt nu vervroegd gedaan. 
-stand van zaken bouw 
De bouw loopt op schema. De verwachting is dat de verbouwing rond voorjaarvakantie wordt 
afgerond.  
-terugkoppeling GMR 
We vragen Margreet of zij in de vergadering van 20 april a.s. iets wil vertellen over passend onderwijs. 
Nicole nodigt haar uit. 
 
 
 
10. Vaststellen agendapunten volgend MR-overleg 12 maart 2012 
- werkdruk? 
- stuk “onder de loep” (groei en daling alle basisscholen in Apeldoorn) 
- academische basisschool 
- GMR exclusiviteitsbeginsel 
- schoolplan 
- thema “kies” (kind in echtscheiding) door Wilma en Francien  
- MR-reglement 
 
11. Rondvraag 
Wilma: kort voor de volgende MR-vergadering geven Wilma en Francien al uitleg in de Heuvellaan-
Expres over Kies. In de volgende MR-vergadering geven zij voor de MR-leden nog een korte 
presentatie.  
 
12. Sluiting 
Om even na tienen sluit de voorzitter de vergadering. De volgende MR-vergadering is op 12 maart 
a.s.. 
 
MvdZ 23-01-2012 
 


