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Medezeggensschapsraad 
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Datum 11 juni 2019 Plaats Borculo 

Notulist Björn Heijmer  Karin Bonke afwezig 

Voorzitter Björn Heijmer Aanwezig Karin Tankink 
Heidi, Jaap, Michel, Kevin, Rinske, 
Björn  

 

 

Nr. Verslag Actie 

1. Opening / Mededelingen  

 Karin Tankink geeft aan dat ze naar 43 jaar onderwijs gaat stoppen met werken. In overleg 
met CvB is besloten 1 augustus 2019 te stoppen.  
CvB kijkt naar een oplossing voor de toekomst. 
De stip op de horizon komt sneller dichterbij, als gevolg van de huidige bouwkundige staat 
van de scholen Noord en Kiezel en Kei. En de mogelijke wijzigingen in de organisatie van 
Oponoa. 

 

2. Notulen / Actiepunten  

 Vorig verslag  
geaccepteerd 

 

3. Brandalarm  

 Installatie is afgekeurd. Binnenkort wordt gestart met vervanging van de installatie. 
 

 

4. Vertrek Karin Tankink  

 Zie mededelingen  

5. Formatie 2019-2020  

 8 groepen. Team tevreden over de invulling hiervan. 
Komende jaren goede vooruitzichten voor nieuwe leerlingen. Vooralsnog lijkt de krimp de 
Heuvelschool niet te treffen 
 

 

6. 10 minuten gesprekken  

 Team kijkt naar een alternatief voor de 10 minuten gesprekken verdeling. 
4 juli wordt er verder gesproken over de invulling en kijken we of er ook de kinderen hierbij 
worden uitgenodigd. Voors en tegens worden nader afgewogen in het team. 

 

7. Werkdrukgelden  

 School krijgt geld (werkdrukgelden) deze worden ingezet om het mogelijk te maken om 8 
groepen te houden.  
PMR heeft deze goedgekeurd en dient nog ondertekend te worden. 

 

8. Werkverderlingsplan  

 PMR heeft deze goedgekeurd en dient nog ondertekend te worden. 
 

 

9. ICT  

 Aanschaf nieuwe chromebooks 32 stuks. Financiering hiervoor is naar voren gehaald. 
Ingang nieuwe schooljaar. Team  

 

10. Schoolformatieplan   

 Schoolformatieplan dient nog aangeleverd te worden, en  geaccepteerd te worden door de 
MR 
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12. WVTTK   

 Hygiene brief namens de MR gestuurd aan CvB. 
Vanuit CvB is een onderzoek ingesteld naar de wijze van Schoonmaak door CSU en is een 
brief opgesteld door het Team.  
14 juni wordt gekeken naar de achterstand en mogelijkheden voor de Heuvelschool. 
Begin Juli start het plaatsen van de zonnepanelen. 

 

13. Rondvraag  

 
 

Heidi maakt jaarplanning met agenda voor MR  

 


