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Verslag
Opening / Mededelingen
Björn opent de vergadering om 19:05 en heet de heren Jos en Michel van harte welkom

2.

Notulen / Actiepunten
Vorig verslag is besproken, en vastgesteld deze kan op de site geplaatst worden.
Voor de acties zie de actielijst.

3.

CvB benen op tafel
Brandalarm:

Actie

CVB: Brandmeldinstallatie is volgens de brandweer voldoende om een gebruiksvergunning af
te geven. Of de installatie aan de wettelijke eisen voldoet wordt geen duidelijkheid over
gegeven. Een vernieuwing van het systeem is kostbaar ca. 150k voor alle scholen. MR geeft
aan dat kosten nooit een issue mogen zijn als het om de veiligheid van de kinderen en
leerkrachten gaat.
Het team geeft aan dat het grootste probleem is dat niet in alle lokalen het signaal hoorbaar
is. Michel is van mening dat extra toeters niet de oplossing is.
Michel neemt contact op met Yvet en met Theo van Thero en komt op korte termijn naar
Heidi om dit definitief op te lossen.
Conciërges
CvB heeft het contract met Hakron willen beëindigen. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over
het leveren van de diensten aan de stichting. Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs
hoe een en ander is verlopen. CvB geeft aan dat in begin 2017 al is aangegeven aan het team
en de hakron dat er een andere invulling aan de conciërges wordt gegeven. Meer uren
beschikbaar komen en een herverdeling inherent hier aan is. Door de vele management
wisselingen binnen de Hakron is er onvoldoende aandacht geweest wat voor impact dit heeft
gehad voor de betrokkenen.
Toekomstvisie
Bij de keuze van een nieuwe school voor hun kinderen kiezen de ouders in eerste instantie
voor een locatie dichtbij waar ze wonen. Wij hebben de voorkeur voor 2 nieuwbouwlocaties.
Een bij de graaf Wichmanstraat en een bij het Gammaterrein (sportcomplex ’t timke /
volharding). Op beide locaties zien wij een gemengde vorm van bijzonder en openbaar
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Verslag
onderwijs met een eigen identiteit. En een eigen ingang en schoolplein, waarbij de kracht
van de locatie zit in het delen van faciliteiten. CvB neemt bovenstaande mee in de
besprekingen met de gemeente.

Actie

Rinske vraagt wat er met het bischikbare budget wordt gedaan die door de Minister
beschikbaar is gesteld: 50 scholen 8000,- om de werkdruk verlichten.
Oponoa doet hier niet aan mee om een hier een plan voor te schrijven.
4.

5.

6.

7.

Schoolvakanties
De berekening van de school uren is besproken en heeft geen vragen opgeleverd. Marloes
gaat navragen of studiedagen zijn opgenomen in de berekening
GMR
Geen bijzonderheden
Krimp en toekomst visie Scholen in Borculo
Björn deelt de informatie aan de andere scholen zoals besproken met de CvB

Björn

Opendag 7 maart 2018
Insteek zal het zelfde zijn als vorig jaar. Ouders/ belangstellenden zijn welkom van 08:00 tot
19:00 uur. Alle leerkrachten zijn hier vertegenwoordigd. Er worden flyers worden gemaakt.
Karin T en Heidi gaan dit verzorgen.

8.

Schoolondersteuningsprofiel ’15-‘19
Het ondersteuningsprofiel is niet besproken. Marloes gaat Heidi vragen om deel 1 aan te
vullen en aan MR te leveren, zodat een compleet verhaal getoetst kan worden.

9.

Rondvraag WVTTK
Björn ziet graag dat het team meer info deelt die op de site geplaatst wordt. Bijvoorbeeld het
delen van info intern en extern ook van beweegwijs. In het team navragen wat de mogelijk.

MR vergadering 19 januari 2017
Nr. Actie
Brandveiligheid in de scholen van Berkelland
27/3/17: geen reactie ontvangen van het CvB
6/6/17 geen reactie ontvangen ; Jaap vraagt na.
21/9/17 eind oktober komt dit in het overleg met CvB en
1.
Wethouder
8/11/17 geen reactie ontvangen, Jaap wacht het even af en
gaat er achteraan
10/1/18 voor de voorjaarsvakantie is er een oplossing om
dit lokaal op te lossen.
MR vergadering 27 maart 2017
Nr. Actie
MR vergadering 6 juni 2017
Nr. Actie
MR vergadering 21 september 2017
Nr. Actie
MR vergadering 8 november 2017
Nr. Actie
Ondersteuningsprofiel opsturen aan MR
2.
10/1/18: complete versie incl deel 1 opsturen

Marloes

Actiehouder

Gereed

Jaap

Maart.18

Actiehouder

Gereed

Actiehouder

Gereed

Actiehouder

Gereed

Actiehouder

Gereed

Heidi

Febr’18

Heidi

Karin,
Marloes,
Rinske

2

Mogelijkheden van delen van informatie aan ouders
onderzoeken
3.
10-1-18 Heidi heeft dit nagekeken en zal dit in het team
bespreken.
MR vergadering 10 januari 2018
Nr. Actie
Studiedagen navragen of deze ook zijn opgenomen in de
4.
berekening
5.
Info delen over Toekomst visie met andere MR-en
6.
Flyers maken voor open dag
7.

Nieuws delen met ouders

-Heidi

December

Marloes

februari

Björn
Heidi
Rinske;Karin;
Marloes

zsm
Februari
ZSM
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