
1 
 

 

Medezeggensschapsraad 

 

 

Verslag 33 Versie 1 

Datum 24 november 2020 Plaats Borculo 

Notulist Kevin ten Buuren   

Voorzitter Björn Heijmer   

Aanwezig: Karin Bonke, Heidi Prinsen, Miranda Klein Leugemors, Co van Schaik, Jaap 

Mengerink, Bjorn Heijmer, Michel Ligtenbarg en Kevin ten Buuren 

 

Nr. Verslag Actie 

1. Opening / Mededelingen  

 Bjorn heet iedereen welkom en opent de jaarvergadering. Heidi en Co geven aan dat 
zij niet de gehele vergadering aanwezig zullen zijn. Dit jaar geen jaarvergadering 

gezamenlijk met de OR omdat er geen vragen zijn ingediend door ouders van de 
school. Co geeft aan dat de notulen van 13 oktober nog niet gepubliceerd kunnen 
worden in verband met ontwikkelingen omtrent CvB. Co verwacht dat er in de loop 
van de week een bericht naar buiten zal komen waarin men duidelijkheid verschaft 
omtrent de huidige situatie. Dhr. Soepenberg is t/m het eind van dit schooljaar als 
interim directeur aangesteld. Er gaat een functieprofiel geschetst worden voor de 

invulling van het nieuwe CvB. Eerder waren dit twee personen, maar in de toekomst 
zal deze functie door één persoon ingevuld kunnen gaan worden. Co laat aan Heidi 
weten wanneer de notulen gepubliceerd kunnen worden.  

 

2. Notulen / Actiepunten  

 Bjorn komt terug op de actiepunten. Onze MR heeft een brief gestuurd naar de 

stichting met daarin de vraag om meer Chromebooks. Hier is een reactie op 
gekomen. Binnen de stichting gaat gekeken worden naar een goede verdeling voor 
het aanschaffen van Chromebooks. Co geeft aan dat waar de behoefte groot is, daar 
Chromebooks aangeschaft kunnen worden. Erik - Jan gaat dit voor de Heuvelschool 
uitzoeken. Dit gebeurt in overleg met Heidi en Kevin. Binnenkort wordt er een ander 
systeem voor financiën/begroting gehanteerd binnen de stichting. Dit gaat vanaf het 
nieuwe kalenderjaar gebruikt worden. Hierbij komt de verantwoordelijkheid meer bij 

de school te liggen. Voorheen lag dit meer bij de stichting.   

 

3. Jaarvergadering  

 Jaarverslag; is akkoord. 
Binnengekomen vragen: zijn geen vragen binnen gekomen. 

 

 

4. Jaarplanning  

 Begroting MR: is door Co akkoord op gegeven. Er moet later nog wel een 
onderbouwing gaan komen voor de uitgegeven gelden. Jaap stelt voor om “Fusie” 
als eerste cursus aan bod te laten komen. Voor de cursus staat één bijeenkomst. 

De overige MR-leden stemmen in.  

 

5. Loden Leidingen  

 Bjorn geeft aan dat de rapportage summier is. In de rapportage stond geen datum 
van het genomen monster. In rust verschilt het water natuurlijk van het moment 
dat de kraan veelvuldig opengedraaid wordt. Hierin zullen de normen dan ook 
afwijken. Jaap geeft aan te moeten vertrouwen op de normen van het bedrijf dat 
onderzoek gedaan heeft. Co vertelt dat het onderzocht is door een gerenommeerd 

bedrijf. Bjorn geeft hiermee aan dat het onderzoek is afgerond.  
 

 

6. IHP  

 Alle scholen worden in kaart gebracht (bouwkundig, veiligheid en exploitatie). 
Heuvelschool scoort hierbij onderwijskundig goed. Eerst wordt er met school Noord 

 



2 
 

aan de slag gegaan. Dit is fase 1. Daarna, in fase 2, wordt er gekeken naar de 
Kiezel & Kei en Heuvelschool. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. Co 
verwacht binnen 5 a 6 jaar een plan én uitvoering van de bouw. Hoe eerder je aan 
de slag gaat met planvorming des te eerder je naar de gemeente kan. De 
Jorrischool wordt een IKC. Co vertelt dat er medio februari weer brieven voor 
aanmeldingen bij ouders in de bus komen. Men moet er wel voor zorgen dat het 
leerlingenaantal niet terug gaat lopen. Daarom komen de locatie coördinatoren 

samen om te kijken hoe zij dit aan kunnen gaan pakken. Het ligt namelijk in de lijn 
der verwachtingen dat het aantal leerlingen terug zal lopen. Zeker gezien de 
krimp. Anderzijds; er gaan 800 nieuwe woningen gebouwd in Berkelland en dat 
kan in de toekomst leerlingen op gaan leveren. Co vindt dat bij het IKC een 
gymvoorziening moet komen. Leerlingen zouden niet meer half Borculo door 
moeten op de fiets. Er is nog niets gecommuniceerd over het samenvoegen van de 

Kiezel & Kei en de Heuvelschool. Dit om leerlingen verlies te voorkomen. Co vertelt 
dat een fusie met de K&K alleen bespreekbaar is wanneer minstens de helft van 

het aantal leerlingen mee gaat naar het IKC. Anders is er geen sprake van een 
fusie.  Op den duur worden de gemaakte plannen gedeeld met ouders.  Met de 
locatie coördinatoren wordt een korte- en lange termijn visie opgesteld. Uiteraard 
op basis van het IHP. 

7. Corona Werkgroep  

 Klimaatbeheersing: Co vertelt dat er een onderzoek is gedaan bij alle besturen. Dit 

wordt uitgevoerd door een adviesbureau. Zij voeren alles dit jaar uit en brengen in 
kaart hoe het geregeld is met de ventilatie in de school. Hiervan is een overzicht 
ontvangen. Er wordt steeds gerekend met een normgetal van 30 kinderen plus 1. 
Dit is natuurlijk niet overal geldend omdat er ook scholen zijn met veel kleinere 
groepen. 10% van alle lokalen zijn in orde (voor de wintersituatie), 90% is niet in 
orde. Dit betekent dan ook dat er een nieuwe opdracht wordt gegeven om overal 

Co2 metingen te doen, waarbij over een langere tijd gemeten wordt. Daarnaast 
loopt er nog een “tweede” lijn waarbij het ministerie 360 miljoen beschikbaar heeft 

gesteld om de ventilatie op scholen op orde te brengen. Zoals het er nu uitziet 
kunnen wij geen gebruik maken van deze subsidie. Er worden momenteel 
metingen uitgevoerd op de Keikamp. Deze meting kan dan aangeven, naar de 
gemeente toe, welke kosten er per lokaal mee gemoeid zullen zijn om de ventilatie 
op orde brengen in school. Daarnaast moet er gezocht worden naar bedrijven die 

dit op de korte termijn allemaal kunnen gaan realiseren. Er wordt geïnventariseerd 
hoeveel co2 meters er binnen de stichting zijn. Ook spreekt men over momenten 
waarop men de school dient te ventileren. Bijvoorbeeld van 08:00 uur tot 08:30 
uur alle deuren openen. Hiermee zorgt men ervoor dat de co2 meter niet in het 
“rood”komt. Voorlopig gaat er in twee lokalen getest worden per school. Dit lokaal 
geeft een signaal af voor de hele school en aan de hand hiervan wordt besloten 
wat men moet doen omtrent het ventileren voor de desbetreffende school.  

 
Bjorn: ouders lijken zich niet te houden aan de looproutes op het schoolplein. 
Waarom is dat? Heidi geeft aan dat er na de eerste lockdown geen looproutes meer 

voor ouders zijn. Ouders zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wij gaan echter wel 
eerder naar buiten toe zodat ouders eerder de kinderen het schoolplein op kunnen. 
Hiermee hopen wij dat het minder druk zal zijn bij de poortjes. 

 

8. MR reglement  

 Invulling secretaris en penningmeester: Co heeft hier een terugkoppeling op 
gegeven. De taken moeten verdeeld worden zoals dit beschreven wordt. Bjorn stelt 
voor dat de rol van penningmeester wordt vervuld door degene die dit ook doet bij 
de OR. Mochten wij dus rekeningen hebben, dan kunnen wij dit doorzetten naar de 
penningmeester van de OR. Jaap geeft aan dat er dan nog steeds wel iemand als 
penningmeester aangewezen moet worden binnen de MR. Op papier wordt er dan 
iemand toegewezen als penningmeester en hij/zij zet de rekeningen door naar de 

penningmeester van de OR. De MR blijft natuurlijk wel zelf eindverantwoordelijk 
voor het indienen en controleren van de rekeningen. Jaap wil deze functie wel 
vervullen. De zittingsduur wordt aangepast in het reglement. Er komt een 

addendum dat voor ons als MR geldt.  

 

9. Meubilair  

 Co ligt het e.e.a. toe. Er zijn namelijk verschillende keuzes. Twee jaar geleden 
mochten wij al nieuw meubilair aanschaffen. Dit is er destijds niet van gekomen. 

CvB gaf eerder dit schooljaar aan dat wij mochten gaan vervangen. Het geld is er. 
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In de toekomst spreekt men echter van een IKC en daarom is het wellicht beter 
om op dat moment nieuw meubilair aan te gaan schaffen. Ondertussen kunnen wij, 
als Heuvelschool, wachten op sluitingen van andere scholen en daar dan het 
“goede” meubilair van overnemen. Co heeft hier contact over met Heutink. Zij 
brengen ons in contact met scholen die sluiten, maar nog goed meubilair over 
hebben. Wij kunnen dan bekijken of wij het willen gebruiken/kopen. Hierdoor zijn 
wij goedkoper uit en kunnen wij, tot aan de bouw van het IKC, nog beschikken 

over adequaat meubilair.  
Co schets een aantal opties m.b.t. het meubilair. 1: er zijn problemen met de 
huidige doppen. Deze zitten onder de tafels en stoelen. Dit zorgt voor krassen op 
de vloer. Er is een bedrijf waarbij wij eventueel nieuwe doppen kunnen bestellen. 
Hiermee verandert het meubilair echter niet. 2: Het meubilair is niet mooi. 
Voorstel; accepteren wat je hebt en dit voor lief nemen en afwachten waarmee 

Heutink komt. 3: nieuw bestellen, maar dan kan je bij het bouwen van een IKC 
niets nieuws meer aanschaffen. Meubilair leasen is niet aantrekkelijk, aldus Co. Er 

is besloten om het huidige aan te houden, maar wel te kijken of er ergens anders 
wat “over” is. Zie als voorbeeld groep 5.  

10.   

 Heidi heeft contact gehad met de gemeente over de hangjongeren om de school. 
Er is afgesproken om begin voorjaar 2021 om tafel te gaan en eventuele actie te 
ondernemen. De buurt is gevraagd om te blijven bellen, indien zij overlast ervaren. 

De Boa’s blijven patrouilleren en houden het schoolplein in de gaten. Het Wifi-
wachtwoord wijzigen wordt nogmaals benadrukt. Co stelt voor om mee te kijken 
naar dit probleem. Hij wil graag meegenomen worden in de mailwisseling tussen 
Kevin en Erik – Jan. 

 

11.   

 De kosten m.b.t. de schilderwerkzaamheden zijn terugbetaald. Dit was een van de 
uit te voeren actiepunten. 

 

12. WVTTK   

 Geen rondvraag.  

13. Rondvraag  

 Volgende vergadering; 13 januari.  
 


