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Conceptnotulen MR-vergadering BS Holthuizen d.d. 27 januari 2020 

 

Aanwezig:  
Petra Leferink (leerkracht) 
Carlien van Santen (leerkracht)  
Anke Noordink (voorzitter MR/ouder) 
Natascha Kist-Gruel (secretaris MR/ouder) 
Marc Wijngaarde (ouder)  
Pamela Bakker (ouder) 
Ilse Molenveld (ouder) 

Afwezig:  
Ulrike Wijlens (leerkracht) 
 

 

1. Opening 

Anke opent de vergadering en heet iedereen welkom. Debby Verhoeve, bestuurder Keender, zal 
tot en met het derde agendapunt bij de vergadering aanwezig zijn. Mirjam Haverkate (directeur) 
zal tot en met de mededelingen van de directie aanwezig zijn. 

2. Agenda 

De volgorde van de agenda wordt iets gewijzigd in verband met de aanwezigheid van Debby 
Verhoeve en Mirjam Haverkate. De huisvesting en de mededelingen van directie worden het eerst 
behandeld. 

3. Huisvesting 

Debby Verhoeve beantwoordt de openstaande vragen die vooraf aan haar gesteld zijn. 

 Welke werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd aan het huidige gebouw? 
De meest noodzakelijke maatregelen zijn inmiddels opgepakt. Afgelopen week is ook de 

officiële bevestiging van een aannemer inzake de veiligheid van de kruipruimte 

binnengekomen.  

 

 Welke werkzaamheden staan nog gepland ten aanzien van het huidige gebouw? 
In februari 2020 zullen de laatste maatregelen worden aangepakt. Dan zijn de meest 

belangrijke maatregelen, die uit de rapportages naar voren gekomen zijn, uitgevoerd.  

Er wordt nog gevraagd hoe het zit met de ventilatie. Deze schijnt nog niet optimaal te zijn. Dit 

wordt nog nagevraagd. 

 

 Is er vanuit gesprekken met de Gemeente Haaksbergen inmiddels meer duidelijkheid 

over de haalbaarheid, de tijdsplanning en de financiële mogelijkheden ten aanzien van 

nieuwbouw? 
Dit is nog niet helemaal duidelijk. Enerzijds wordt wel aangegeven dat de nieuwbouw 

doorgang zal vinden, maar anderzijds is dat nog niet definitief bevestigd. Alles wat in de 

gemeentelijke begroting van 2019 is opgenomen wordt meegenomen en verder uitgevoerd. 

Nieuwbouw van Holthuizen/Ariëns staat echter in de begroting van 2020. Het Assink schijnt 

wel prioriteit te krijgen, omdat dit de enige middelbare school is in Haaksbergen. Waarom 
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staat onze nieuwbouw er niet bij als prioriteit? Hierover is een mail richting de betreffende 

ambtenaar vanuit Keender gestuurd. Morgen wordt hierop een antwoord verwacht. 

Wat betreft de financiële mogelijkheden zitten er nogal wat haken en ogen aan. Geld lenen 

kan voor 30 jaar, maar het gebouw staat voor 40 jaar. Voorfinanciering is wel mogelijk met 

garantie van terugbetaling. De gemeente kan echter failliet gaan. Een en ander moet daarom 

wel goed vastgelegd worden. 

Binnen drie weken zullen hierover verdere gesprekken plaatsvinden. Op provinciaal niveau is 

men echter niet bezig met huisvesting. Dit valt onder het gemeentelijk beleid. De betreffende 

wethouder heeft aangegeven dat de noodzaak voor nieuwbouw wel bij de provincie bekend is. 

Vanuit de provincie wordt binnen nu en een half jaar meer helderheid verwacht.  

 

 Hoe het zit met de haalbaarheid van de nieuwbouw op het deel van de kavel dat wel 

bebouwd mag worden op de beoogde locatie in combinatie met de locatie van het 

speelplein en de sporthal? 
Zoals het er nu naar uitziet, is de locatie bij de Ariëns gunstiger. Echter, het is nog niet bekend 

wat de gemeente met de huidige gebouwen gaat doen. Zo staat bijvoorbeeld de sporthal 

midden op de kavel. De sporthal moet ook gerenoveerd worden. Opties zijn eventueel om de 

sporthal gedeeltelijk te verbouwen of om een nieuwe sporthal in de nieuwbouw te integreren. 

Er wordt gevraagd om inzage in de rapportage met betrekking tot locatieonderzoek. Zodra het 

volledig is afgerond, zal het onderzoek ter inzage beschikbaar gesteld worden. 

Toezegging van Debby Verhoeve dat ze het onder de aandacht zal blijven brengen. Keender zal de 
vinger aan de pols blijven houden. 

4. Notulen vergadering 9 december 2019 

Vakantievoorstel is nog niet akkoord. Dit stond in de notulen van de GMR. Petra neemt contact op 
met de leerkrachten van groep 8 in verband met het kamp voor groep 8 in mei 2021.  

5. Mededelingen namens directie  

Er zal een nieuwe leerkracht vanaf februari in groep 5 starten. Zij zal in ieder geval tot het einde 
van het schooljaar blijven.  

De leerlingverdeling wordt aanstaande woensdag besproken. Hoe zullen de groepen verdeeld 
worden? Formatie wordt bepaald naar aanleiding van het leeringenaantal op 1 oktober. Dit was 
265 kinderen.  

Binnenkort komt er een uitnodiging vanuit het samenwerkingsverband aan de leden van GMR en 
MR over passend onderwijs. 

Vraag van de verkeersouder waar het schoolpleinpakket met verkeersborden, hesjes e.d.is. 
Blijkbaar is destijds afgesproken dat dit pakket uitgeleend kan worden aan andere Keender 
scholen. Pakket is op school aanwezig. 

Sinds een paar weken is er één slot voor alle hekken. Een paar weken geleden was er een 
ambulance op school. Toen werd duidelijk dat het nog niet zeker is dat de ambulance overal op 
het schoolplein kan komen. Er zal gezorgd worden voor een groot openslaand hek, zodat de 
ambulance altijd op het plein kan.  
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Het blijkt dat kinderen wel een mogelijkheid hebben gevonden om op het schoolplein te komen 
als de hekken zijn afgesloten. Het is echter niet meer mogelijk om met scooters e.d. op het plein 
te komen. Met oud & nieuw was er beduidend minder vuurwerk op het plein. Verwachting is dat 
de overlast ook in de zomertijd heel wat minder zal zijn. 

6. Mededelingen namens team  

Geen mededelingen. 

7. Mededelingen namens GMR  

De vorige keer is er vergeten de notulen van de laatste GMR-vergadering aan de MR-leden te 
sturen. Ook ontvangen wij vanaf dit schooljaar de nieuwsbrief van de GMR. Alle documenten zijn 
inmiddels aan de MR verzonden. 

Op de GMR jaarvergadering van dinsdag 26 mei 2020 zal de CNV academie een workshop 'MR en 
(de veranderende) rol in financiën' verzorgen. Deze workshop wordt gratis aangeboden aan alle 
MR leden van Keender. De workshop zal plaatsvinden op basisschool De Holthuizen in 
Haaksbergen van 19.30 tot 21.00 uur. De MR heeft ieder jaar als taak om de begroting van de 
school van advies te voorzien zoals de GMR dat ieder jaar doet op de begroting van Keender. In 
2021 verandert het adviesrecht naar instemmingsrecht. Hoe dat precies zit, dat wordt o.a. 
uitgelegd tijdens de workshop. De uitnodiging hiervoor volgt, maar aanmelding is al mogelijk. 

Met ingang van het schooljaar 20-21 is de GMR op zoek naar nieuwe GMR leden. Twee 
oudergeledingen zullen de GMR verlaten, zij zijn niet herkiesbaar en een personeelsgeleding 
treedt af en is herkiesbaar. 

8. Ingekomen stukken 

Reactie van de gemeente op de brief van de OMR inzake de huisvesting. De inhoud van de brief 
komt overeen met datgene dat Debby Verhoeve heeft verteld. 

9. Rondvraag  

Hoe zit het met de scheiding van de OR en MR? Het blijkt dat er onderwerpen die bij de MR 
horen, worden besproken bij de OR. Er wordt duidelijk gesteld dat dit niet de bedoeling is. De OR 
is er alleen voor ondersteuning bij de organisatie van verschillende activiteiten. 
 

Anke sluit de vergadering. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 9 maart 2020 om 19.45 uur.  


