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Notulen MR-vergadering BS Holthuizen van 7 december 2020 

 

Aanwezig:  
Petra Leferink (leerkracht) 
Miranda Bouwman (IB-er) 
Ulrike Wijlens (leerkracht) 
Anke Noordink (voorzitter MR/ouder) 
Natascha Kist-Gruel (secretaris MR/ouder) 
Pamela Bakker (ouder) 

Afwezig:  
 

 

1. Opening 

Anke opent de vergadering. Mirjam Haverkate is het eerste gedeelte aanwezig om de agendapunten 
4 en 8 toe te lichten.  

2. Agenda 

De agendapunten 4 (Mededelingen namens directie) en 8 (Huisvesting/fusie) worden samengevoegd 

en als eerste behandeld. 

3. Notulen van de vorige vergadering d.d. 29 juni 2020 

Naar aanleiding van: 
De tegoedbon voor Ilse en Marc als dank voor hun werkzaamheden en input voor de MR volgen nog. 

De notulen worden vastgesteld. 

4. Mededelingen namens directie + Huisvesting/fusie 

Naar aanleiding van verschillende berichten van bezorgde ouders, waaronder een brief, gericht aan 
de MR, heeft Mirjam deze ouders uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek heeft afgelopen week 
plaatsgevonden in bijzijn van Miranda en Anke. De bezorgdheid van deze ouders is met name gericht 
op de locatiekeuze. Het was een goed gesprek waarbij verschillende argumenten konden worden 
weerlegd en/of toegelicht. Insteek van het gesprek was vooral om te laten merken dat we allemaal 
hetzelfde belang hebben bij goed onderwijs in een modern gebouw. Eén van de ouders heeft het 
locatieonderzoek nauwkeurig doorgenomen en tal van vragen gesteld en kanttekeningen geplaatst. 
Zo zou het locatieonderzoek partijdig geweest zijn volgens de ouders, mede door de betrokkenheid 
van een planoloog van de gemeente. Mirjam heeft uitgelegd dat in dergelijke situaties een planoloog 
altijd aanwezig is om te kijken naar de bodemgesteldheid, bestemmingsplannen, etc. Ook is er 
aangegeven door de ouders dat de plek van de Holthuizen veel mooier en ruimer is. Het is niet 
vanzelfsprekend dat de hele locatie gebruikt zal worden voor de bouw van de fusieschool.  

Ook zijn er zorgen bij de ouders met betrekking tot de infrastructuur in combinatie met veiligheid en 
over de kinderopvang. De visie van gemeente Haaksbergen en stichting Keender is een doorgaande 
ontwikkelingslijn van kinderen van 0 t/m 12 jaar. Er worden gesprekken gevoerd met een 
kinderopvangorganisatie om mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. De gemeente 
investeert in het schoolgebouw, maar hoeft niet te investeren in de kinderopvang. Keender mag niet 
investeren in extra ruimte voor kinderopvang. 
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De vragen en opmerkingen vanuit de ouders zullen naar Debby doorgestuurd worden. Daarna zullen 
de antwoorden en opmerkingen wederom in de MR besproken worden. 

5. Jaarverslag MR 2019-2020 

Jaarverslag wordt vastgesteld. 

6. Mededelingen namens team  

Geen mededelingen. 

7. Mededelingen namens GMR 

Geen mededelingen. 

 

Anke sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 25 januari 2021. 


