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Medezeggensschapsraad 

 

 

Verslag 28 Versie 1 

Datum 5 februari 2020  Plaats Borculo 

Notulist Michel Ligtenbarg   

Voorzitter Björn Heijmer   

Aanwezig: Karin Bonke, Miranda Leugemors, Kevin ten Buuren, Bjorn Heijmer, Jaap Mengerink, Michel Ligtenbarg 
Van 19.00 – 20.00 uur namens CvB Jos Siemerink en Co van Schaik 

 

Nr. Verslag Actie 

1. Opening / Mededelingen  

 Björn opent de vergadering.  
Om 19.00 uur schuift het CvB in de personen van Jos Siemerink en Co van Schaik aan.  

 

2. Notulen / Actiepunten  

 Vorig verslag, opmerkingen van Michel 12-11-19 
Bjorn werkt het verslag bij naar aanleiding van de opmerkingen en is daarmee vastgesteld. 

 

3. (Voorbereiding) overleg CvB  

 Jos laat weten dat Michel Everink zich laat excuseren na een knie operatie waarvan hij nog 
niet hersteld is. Co van Schaijk stelt zich voor. MR leden stellen zich kort aan Co voor. 
 
Ontwikkeling huisvesting 
Gemeente werkt aan een integraal huisvestingsplan, moet voor de vakantie zijn beslag 
krijgen. 
Oorspronkelijk werd gekeken naar 1 locatie, met daarin 2 scholen. Inmiddels is aangegeven 
dat 2 locaties mogelijk beter is. Met verlies van BRIN nummer verlies je namelijk ook 
inkomsten. 
School Noord en Kiezel & Kei hebben achterstallig onderhoud. Daar moet veel aan gebeuren. 
Jorisschool heeft laten weten niet mee te gaan in nieuwbouw. 
In Wereldboom zit Avonturijn. Avonturijn gaat nu een IKC (integraal kindcentrum) starten in/ 
met de Jorisschool. Daarvoor wordt e.e.a. verbouwd. Daarnaast wordt er een samenwerking 
aangegaan met de voetbalvereniging Reunie. 
Partou gaat uit de Jorisschool. Partou wil nu een samenwerking aangegaan met OPONOA om 
ook een IKC te starten. Bij Kiezel & Kei is nu ruimte om Partou te huisvesten. CvB heeft 
nieuwbouw bij Heuvel (incl. IKC) voor ogen. Daarop steken wij nu in. Bij bijvoorbeeld de open 
dagen mag met geïnteresseerde ouders gedeeld worden dat er mogelijk nieuwbouw komt als 
IKC. 
 
Loden leidingen 
Er is opdracht gegeven aan Thero om onderzoek te doen naar loden leidingen. Dit schooljaar 
(voor de zomervakantie) wordt dat nog geïnventariseerd. 
 
Schoonmaak 
Op 1 april stopt de huidige schoonmaak. 
Carea komt terug en start per 1 april. Dit geldt in ieder geval voor 1 jaar. Voor die tijd komt er 
een 0-meting om te bezien of er geen achterstand is.  
 
Meubilair 
Heuvelschool staat op de nominatie voor nieuw meubilair. Het huidige meubilair is wel echt 
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toe aan vervanging. Vervolgstap: met een werkgroep bezien welk meubilair kan worden 
aangeschaft. Dit wordt op korte termijn besproken met Heidi.  
 
Speeltoestel 
Thero heeft een overzicht gemaakt van de speeltoestellen en blijkt dat er een aantal zijn 
afgekeurd. Jos licht toe dat een zandbak, duikelrek en boog officieel onderdeel zijn van een 
school. Speelzand moet worden vervangen. 
Gemeente is gevraagd om hier ook aan bij te dragen, mede in het kader van ‘vrije 
speelplaats’ voor (buurt)kinderen buiten schooltijd. Gemeente heeft laten weten hier niet 
aan mee te werken. 
 
Formatie 2020-2021 
Wat zijn de verwachtingen qua formatie, ook op basis van aanmeldingen nieuwe kinderen. 
Er wordt bezien of er een knelpuntenpot kan worden gerealiseerd. In bijzondere situaties zou 
het moeten kunnen dat je voor een school toch 8 groepen financiert, terwijl er eigenlijk maar 
7 groepen zijn. Dat heeft te maken met het aantal leerlingen.  
Het CvB wil meer inzichtelijk maken hoe beschikbare middelen worden besteed. 
 
Activiteitenplan 
Er zijn door de stichting middelen begroot. Wel wordt aangegeven dat het de voorkeur heeft 
om tenminste een begroting in te dienen. 
Daarnaast is het zo dat noodzakelijke kosten die de MR moet maken (bijvoorbeeld in het 
geval van een geschil met CvB) ook aanvullend kunnen worden gevraagd. 
 
Onder dankzegging voor de aanwezigheid en toelichting verlaat het CvB om 20.00 uur de 
vergadering.  
 

4. SOP  

 Nieuwe versie van het schoolondersteuningsplan is nog niet bekend. 
Graag nieuwe SOP aan MR toesturen. 
 

Heidi 

5. Communicatieplan  

 Tekstueel nalopen, inhoudelijk akkoord. Heidi 

6. Faciliteitenregeling  

 Besproken en akkoord bevonden.  

7. Memo Herijking Stip op de Horizon   

 Is besproken en ter kennisgeving aangenomen.  

8. Vakantie rooster 2020-2021  

 Besproken en akkoord. Bjorn draagt er zorg voor dat het ondertekende formulier bij Heidi 
komt. 

Bjorn 

9. Schoolplan 2019-2023 Instemming  

 Ondertekend op 20-12-19.  

10. Activiteitenplan  

 Met een activiteitenplan met begroting kan maximaal € 927 worden begroot.  
Jaap vraagt bij school Noord na hoe zij hiermee omgaan. 
CvB heeft aangegeven dat dit per boekjaar gaat. Als MR Heuvelschool nog een aanvraag voor 
2020 wil doen, dan kan dat nog. 

Jaap 

11. Concept formatieplan 2020-2021  

 Is nog niet bekend.  

12. WVTTK   

 Terugkoppeling cursus MR. Miranda (personeelsgeleding) en Michel (oudergeleding)  

13. Rondvraag  

 Michel vraagt hoe het zit met fietsen op slot zetten bij gym- en zwemles. 
Bjorn heeft een brief ontvangen van de OPR. Er worden mensen gezocht voor de OPR. Dit 
wordt via de nieuwsbrief gecommuniceerd. 

 
Heidi 
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Karin legt de vraag neer wie in de GMR kan zitten, bij voorkeur iemand uit oudergeleding. 
Kevin vraagt bij Jenny wat verduidelijking. 
 

 
Kevin 

 

Volgende vergadering en data 

Dinsdag 7 april (19.00 uur) is de volgende vergadering. 


