
MR 
 
Dinsdag 21 januari, 19.15 uur 
 
Aanwezig: Robert, Marieke, Roos, Kirsten, Rick(Notulist) 
Na besloten gedeelte ook aanwezig: André en Mart 
 
Besloten gedeelte 
1. Opening en vaststellen agenda 
Vastgesteld. 
 
2. Evaluatie en voorstel MR over vertrouwelijkheid interne documenten en ‘satellietleden’ 
Evaluatie: 
Ieder MR lid laat zijn of haar mening weten over het bestaande plan(vertrouwelijkheid 
interne documenten en satellietleden). 
 
Voorstel: 
- Bij sommige vergaderingen wordt er besloten gestart i.v.m. de vertrouwelijkheid van 
documenten.  
- In de besloten gedeeltes wordt de werkwijze ‘satellietleden en vertrouwelijkheid 
documenten’ geëvalueerd als daar noodzaak toe is.  
- De MR is zeer blij met de huidige satellietleden en hun inbreng. Om te zorgen voor 
structuur is er afgesproken dat nieuwe satellietleden toehoorders zijn en bij uitzondering 
een vraag kunnen stellen. 
- Om effectief gebruik te maken van de vergadertijd wordt er gekeken naar werkgroepen die 
voor de vergadering punten kunnen uitwerken. Actiepunt: In de volgende vergadering wordt 
hier explicieter naar gekeken. 
- In een voorgesprek met de directrice werden de belangrijke punten voor de vergadering al 
behandeld. Het idee is om er nu ook een nagesprek aan te koppelen zodat de eventuele 
vragen die er komen in de vergadering ook meteen dezelfde week behandeld kunnen 
worden. 
 
3. RI&E 
RI&E is behandeld. MR merkt op dat het gedateerd is. Dat heeft er onder andere mee te 
maken dat de RI&E pas beschikbaar is na een aantal maanden. Er wordt graag gezien dat er 
een update komt.  
Actiepunt: Marieke en Roos gaan met de directrice in gesprek om te kijken of er een eigen 
interne vragenlijst gemaakt kan worden.  
 
Openbaar gedeelte 
4. Bespreken voorstel MR en ‘satellietleden’ 
Zie punt 2, voorstel. 

- Benadrukken van de geheimhoudingsplicht bij nieuwe (satelliet)leden. 
Voorstel goedgekeurd met bovenstaande toevoeging. 
 
 
 



5. Mededelingen 
Taakgroepen: 
- 
 
Team: 

- Er is een nieuwe leerkracht op ma/di in groep 4b. 
- Twee leerkrachten in groep 4b mogen geen gym geven. Er wordt naar het 

gymrooster gekeken om de groep bij de vakleerkracht te laten gymmen. Tot die tijd 
wordt er vaker buiten gespeeld.  

- Juf van groep 1 werkt de hele week. 
- Stagiaires gaan 10 februari wisselen van groep. 

 
GMR: 

- Twee leerkrachten aangemeld bij GMR. 
- De 60 uur ligt niet meer binnen de school, maar bij Leerplein055. Oftewel, de 

leerkracht die deelneemt aan de GMR wordt die 60 uur extra betaald. 
- Staking wordt doorbetaald. 
- Zie verkort verslag GMR 17 december 2019 voor een uitgebreide toelichting. 

 
 
6. Notulen vergadering 11 december 2019 
- Kirsten is Kirstin 
- Hesjes zijn er voor de onderbouw en hesjes voor de bovenbouw worden besteld.  
- ‘Vervelende kwestie bij de bank’ veranderen in luchtigere taal. Het komt zwaarder over dan 
het was. 
 
Notulen worden na bovenstaande aanpassingen vastgesteld.  
 
7. Actiepuntenlijst 
Openstaande actiepunten na MR oktober 2019 

 Datum start 
actiepunt 

Actiepunt Door 

 
   

1 Oktober 
2019 

Protocollen: 
Directrice en Marieke koppelen echtscheidingsprotocol 
terug aan het team 
Marieke vraagt na wat er bovenschool geupdate wordt 
tav (ICT?) en pestprotocol 
Leerplein055 heeft een echtscheidingsprotocol. Hier 
wordt nu gebruik van gemaakt. Het 
SamenWerkingsVerband maakt een nieuw protocol. 

 
Directie/Marieke 

2 Oktober 
2019 

Voorstel inzet budget MR (sporttenue aanvullen, 
geluidsinstallatie,…)? 
Sporttenue wordt betaald door OR. Schommel wordt 
aangeschaft door geld MR. 

Marieke 

3 Oktober 
2019 

Wendy gaat samen met de directrice de schoolgids 
verbeteren 
Blijft staan 

Wendy 

4 Oktober 
2019 

Parkeerbeleid rondom school: heuvellaanexpres, 
wijkagent, pilonnen,… Kan de OR iets betekenen? 

Marieke 



In de week van 10 feb gaan iedere ochtend en middag 
leerlingen uit groep 8 groene en rode kaarten uitdelen 
aan de ouders/verzorgers. 

5 Oktober 
2019 

De conciërge controleert de putten. Wat is de huidige 
status? 
Blijft staan. 

Ellen 

6 Sept 2019 Robert tekent jaarplan bij directrice 
Getekend. 

Robert 

7 Dec 2019 PR beleid: Directrice vraagt Leerplein055 of er flyers 
gedrukt kunnen worden tgv nieuwe ouders in 
julianakwartier.  
Kirstin overlegt met directrice of ze het contact met 
Leerplein055 over kan nemen. 

Ellen 

8 Dec 2019 Navragen of namen/verjaardagen in heuvellaanexpres 
mogen volgens AVG 
Goedgekeurd. 

Rick 

9 Dec 2019 Mart gaat met de directrice om de tafel om advies te 
geven/ mee te denken met de financiële instrumenten  
Is gedaan. 

Mart 

10 Dec 2019 Op de website ‘scholen op de kaart’ is het stukje over 
de Heuvellaan niet aantrekkelijk voor nieuwe ouders. Dit 
moet worden aangepast. De tekst van de website moet 

ook op deze site gezet worden.   
Blijft staan 

Ellen 

11 Dec 2019 Oproep om broertjes/zusjes in te schrijven in 
heuvellaanexpres 
Wordt herhaald. 

Rick 

    

12  Kirstin schrijft verslagje na vergadering voor 
Heuvellaanexpres 
Gedaan. 

Kirstin 

 
 

Lange termijn agenda 

MR Actiepunt Door 

Laatste MR 
schooljaar 

Aanwezigheid info-avonden/middag volgend schooljaar Allen 

 Overwegen of we over willen stappen naar andere bank of 
onder Heuvellaanschool willen hangen 

Roos 

 
  
  

8. Begroting en jaarrekening MR 
Vastgesteld.  
Zie punt 7.2. Schommel kost 1750 euro inclusief plaatsing en dan is het voor 5 jaar 
goedgekeurd.  
Helft betaalt MR en de andere helft OR.  
Actiepunt: Marieke heeft contact met de OR over de betaling. 
 
 
 
 



9. 1e concept formatie opzet 
Volgende vergadering. 
Actiepunt: Roos zet het op de agenda. 
 
10. Schoolgids 
Punt blijft liggen. Actiepunt: Kirstin vraagt de directrice of er nog actie nodig is met 
betrekking tot de schoolgids. Kirstin vraagt Wendy of er nog actie nodig is.  
 
11. Agendapunten volgende MR 
- Formatie 
- Jaarrekening  
- Werkwijze 1e opzet nieuwe activiteitenjaarplan concretiseren 
- Termijn Robert loopt af, dus verkiezingen? 
 
 
12. Wat verder ter tafel komt 
 

- Format begroting Leerplein055 kan technisch beter. Wat kan de GMR hierin 
betekenen? GMR kan weinig. CVB geeft aan dat elke school begroting op de eigen 
manier invult. Mart heeft een eigen format gemaakt voor Leerplein055.  
Actiepunt: Mart bespreekt het met de directrice en eventueel kan het daarna door 
naar de GMR.  

- Susan Smit zorgt voor vernieuwing foto’s op de wand. De huidige foto’s zijn 
gedateerd en aan vernieuwing toe.  
Actiepunt: Roos zoekt contact met fotografe. 

- Er wordt gevraagd of er meer verbinding kan komen tussen ITK en Heuvellaan. 
Leerkrachten geven aan dat groep geel al structureel contact heeft met onderbouw. 
Andere ITK groepen hebben incidenteel contact met bovenbouw. Oudergeleding 
geeft aan dat het fijn is als er meer verbinding is tijdens de projecten/feesten. 
Actiepunt: Rick koppelt dit terug in de teamvergadering. 

- MR heeft geen stemrecht in verband met goedkeuren staken. Elke leerkracht heeft 
het recht om te staken. Het was prettig geweest als de MR van tevoren hierin toch 
werd geraadpleegd zodat ze een eventueel advies konden geven namens de ouders. 

 
13. Sluiting 
21.15 
 
 
 
 


