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Nr. Verslag Actie 

1. Opening / Mededelingen  

 Welkom.  
Mededeling: schoolreis. 
Het stichtingsbestuur heeft aangegeven het verstandig te vinden om bij de schoolreisjes 
dichtbij school te blijven, mocht er wat gebeuren. 
Amsterdam gaat dit jaar niet door, leerkrachten zien dit niet zitten ivm de 
verantwoordelijkheid. 
 

 

2. Notulen / Actiepunten  

 Goed gekeurd 
 
Hygiëne: brief naar Karin T betr. de hygiëne. Kinderen geven aan dat het niet schoon is op 
toiletten. Krijgen terug van ouders dat kinderen het vaak ophouden, omdat zij het niet 
schoon vinden. Eerst brief naar Karin. 
 

 
 
Kevin en 
Karin 

3. Brandalarm  

 CVB geeft aan dat er vanuit de gemeente Berkelland in verschillende scholen een inspectie 
gehouden is m.b.t. de brandveiligheid. Conclusie is dat de brandmeldinstallatie aangepast 
moet worden. CVB zegt toe dat voor de zomervakantie de geluidsinstallatie in orde is. 
Inmiddels is er een contactpersoon op school geweest om het e.e.a op te nemen. 
  

 

4. Continu rooster 5 dagen model  

 Hier kiezen wij niet voor.   

5. Formatie 2019-2020  

 De formatie voor 2019-2020 is nog niet duidelijk, is nog in ontwikkeling. 
 

 

6. Groep 6 / 7  

 MR geleding vol lof over hoe wij als school dit hebben opgepakt betr het overlijden van juf 
Astrid.  

 

7. Open dag  

 Deze is goed bezocht. Er heerste een prettige sfeer aldus verschillende ouders.  

8. Zonnepanelen; huisvesting  

 Plan is gemaakt betreffende plaatsing zonnepanelen. Kinderen krijgen hier ter zijne tijd een 
educatief lesprogramma over aangeboden. Plaatsing van de panelen vindt mogelijk nog voor 
de zomervakantie plaats. 

 

9. Vragen aan het CvB  

 Starten met een voorstel rondje 
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 Starten met een voorstel rondje 

Mededeling CVB; CvB wil in de toekomst meer op scholen  komen. Bv een hele dag 
meedraaien. Zij willen weer meer zien hoe het op de scholen er aan toe gaat. 
 
Vraag hoe wordt het schoolbudget bepaald? 

 Elke school heeft een eigen schoolbudget. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen per 

oktober 2019, het aantal leerkrachten en de leeftijd van de leerkrachten. Daar wordt de 

berekening op gebaseerd. Daar krijg je het geld over.  

 Mensen in het onderwijs zitten sneller in de eindschaal, hierdoor zijn zij duurder. De 

stappen zijn namelijk ingekort. Een vacature is niet leidend voor de salariskosten. Als 

iemand duurder is, maar wel in de vacature past, dan kan dit wel gewoon. Mocht het 

financieel niet lukken, dan springt het CVB bij vanuit het solidariteitsfonds. Je moet 

echter wel goed beargumenteren waarom wij hier recht op hebben. Werkdrukgeld dient 

voorafgaand aan dit volledig te zijn ingezet. 

 Vraag wie bepaald de regels voor het inzetten van werkdrukgeldregelingen? 

Antwoord CvB: wij bepalen de spelregels voor het inzetten van de ze gelden. Als de 

formule van de formatie verdeling uitkomt op 7 klassen dan kunnen deze gelden 

gebruikt worden om een extra groep mogelijk te maken. 

CVB geeft aan dat zittend personeel voorrang heeft t.o.v. jaarcontracten. Er wordt wel 
gekeken naar in welke bouw de vacature is en welke leerkracht daar het beste geplaatst kan 
worden. Er wordt wel gekeken naar hoe leerkrachten met een jaarcontract behouden kunnen 
worden. 
  
  
 Het CVB geeft aan dat Karin T ons kan laten inzien hoe wij het beste geld kunnen 

uitgeven aan ICT & techniek. Karin T maakt heeft een begroting van de Heuvelschool. 

Indien wenselijk kan je deze opvragen. 

  
 De werkdrukgelden wordt het komende schooljaar verhoogd. Per leerling is er 60 euro 

meer beschikbaar dan afgelopen schooljaar. Let op; bewegingsonderwijs zit in de 

formatie en dit loopt hoog op in de kosten. 

  
 Het CVB ziet de Heuvelschool als een sterkte school in Borculo. Voor de komende 5 tot 

10 jaar gaat de gemeente langs bij alle gebouwen. Zij gaan bekijken wat staat van de 

gebouwen zijn. Hierbij is veiligheid het belangrijkste uitgangspunt. De stichting heeft een 

visie en de gemeente dient dit te financieren. Onderhoud dat moet gebeuren, wordt 

gewoon gedaan.  

  
 CVB gaat uitzoeken of de toiletpotten al aan vervanging toe zijn. Hier mogen wij contact 

over opnemen met de stichting. Zij gaan dit verder bekijken. 

  
Stichting mailen ventilatie en toiletten. Zij gaan contact opnemen met Thero.  
Info@stichting.nl 
 
 

10. Vakantierooster  

 Vakantierooster is goed gekeurd   

11. Facliteitenregeling  

mailto:Info@stichting.nl
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 Is niet aan de orde geweest. 
 

 

12. WVTTK   

 Veiligheid: deuren weer vaker op slot, zodat tijdens de schooltijden niet iedereen zo naar 
binnen kan lopen.  
 

 

13. Rondvraag  
 
 


