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Notulen MR-vergadering BS Holthuizen d.d. 7 oktober 2019 

 

Aanwezig: Ulrike Wijlens (leerkracht) 
 Petra Leferink (leerkracht) 
 Carlien van Santen (leerkracht)  
 Anke Noordink (voorzitter MR/ouder) 
 Natascha Kist-Gruel (secretaris MR/ouder) 
 Marc Wijngaarde (ouder) 
 

Afwezig (met kennisgeving): 
Pamela Bakker (ouder) 

 

 

1. Opening 

Anke opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Agenda 

Er is een vraag of we een agendapunt over schaduwleden moeten toevoegen. Hier is geen 
behoefte aan. De samenstelling van de MR blijft ongewijzigd met twee schaduwleden. 

De agenda blijft ongewijzigd. Bij punt 10 zullen Mirjam Haverkate (directeur) en Frans de Lange 
(voormalig directeur) aanschuiven. 

3. Notulen vergadering 1 juli 2019 

Naar aanleiding van: 

Wijzer is een nieuwe methode voor wereldoriëntatie (natuur, geschiedenis en aardrijkskunde) 
die momenteel wordt uitgeprobeerd. Het is niet bekend tot wanneer. 

De notulen worden vastgesteld. 

4. Mededelingen namens directie (eventueel. door één van de teamleden) 

Geen. 

5. Mededelingen namens team  

Geen. 

6. Mededelingen namens GMR  

Geen. 

7. Ingekomen stukken 

InfoMR-tijdschrift. 

8. TSO/toezicht 

Er is nog geen terugkoppeling geweest naar aanleiding van het experiment om een deel van 
het plein af te sluiten. 
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9. Jaarverslag MR 

Geen bijzonderheden. Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

10. Huisvesting – stand van zaken (door Debby Verhoeve) 

Mirjam heet iedereen welkom. Els Wielens (directeur), Madelon Dirks (leerkracht) en Ronnie 
Ikink (ouder) van de Dr. Ariënsschool en Frans de Lange (voormalig directeur van de Dr. Ariëns- 
en Holthuizenschool) zijn tevens aangeschoven. 

Debby Verhoeve informeert over de huidige stand van zaken. Ze licht toe waarom nieuwbouw 
noodzakelijk is en dat er een locatieonderzoek vanuit Keender is uitgevoerd. Onderzoeksvraag 
was of de beoogde locatie (locatie Dr. Ariënsschool) voldoende geschikt is. Uit het onderzoek is 
gebleken dat de bouwkavel van de Dr. Ariënsschool te klein is. Het hele stuk inclusief gymzaal, 
jeugdhonk, grasveld, etc. is wel ruim genoeg.  

Gemeente beweerde een locatieonderzoek te hebben gedaan en verwees naar het 
haalbaarheidsonderzoek. Hierin is echter puur gekeken naar haalbaarheid. Op dit moment 
wordt er door de gemeente een locatieonderzoek uitgevoerd. Dit was niet bij Keender bekend 
op het moment dat zij opdracht gaven voor een locatieonderzoek. 

Debby Verhoeve heeft gesprekken gehad met de wethouder en de fractievoorzitters. De 
resultaten van het locatieonderzoek dat in opdracht van Keender is uitgevoerd, zijn nu gedeeld 
met de fractievoorzitters, ondanks het feit dat het onderzoek van de gemeente nog niet is 
afgerond. Er zijn verschillende raadsvergaderingen bijgewoond. Hierin is onder andere 
gesproken over geld voor nieuwbouw. In de tekst voor de begroting die sinds kort online staat, 
wordt echter vermeld dat de gemeente in 2020 gaat kijken naar passende huisvesting. Er 
wordt niet gesproken over nieuwbouw. Dit geeft opnieuw onduidelijkheid voor eventuele 
nieuwbouw. 

Er zal onderzocht worden of Keender kan voorfinancieren (tot 2023). Als school mag je geld 
lenen tegen lagere rente dan de gemeente kan doen. De gemeente moet dan geld 
terugbetalen aan Keender. Keender staat hier wel open voor. Dit is een soortgelijke constructie 
als nu bij het Assink onderzocht wordt. 

Er is tevens door de gemeente onderzoek gedaan naar de verschillende sportaccommodaties 
in Haaksbergen. Er zal één sportaccommodatie weg moeten. Een sportaccommodatie bij de 
(nieuwe) school is goedkoper dan renovatie. Boekhoudkundig gezien is het echter slimmer het 
gebouw te laten staan. Wat kan Keender doen? Keender heeft aangeboden om hierin mee te 
denken.  

Op 14 oktober is de eerstvolgende raadsvergadering. Oproep om aanwezig te zijn om 
betrokkenheid te tonen. Keender heeft spreekrecht. Er is nog twijfel of dit de zaak ten goede 
komt en of hier gebruik van gemaakt gaat worden.  

In november wordt de begroting door de gemeente wel/niet goedgekeurd. Wens is 
nieuwbouw in 2022. Bij goedkeuring in november zou dat haalbaar kunnen zijn. 

Vanuit de MR worden kritische vragen gesteld. Onder andere over de benodigde middelen en 
de grootte van de nieuwe school. De gemeente houdt vast aan prognoses met beduidend 
lagere leerlingaantallen als verwacht. Er is nog steeds veel niet duidelijk. Ook onduidelijk is wat 
er tot die tijd gaat gebeuren in ons huidige gebouw? Veiligheid en gezondheid staan voorop. Er 
zal wat moeten gebeuren. Op dit moment is niet bekend hoe en wanneer. 

Debby Verhoeve heeft een document opgesteld waarin ze helder uiteenzet waarom 
nieuwbouw noodzakelijk is, aangevuld met achtergrondinformatie. Dit document wordt onder 
de aanwezigen uitgedeeld. 
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11. Fusie Holthuizen/Ariëns 

Zie voorgaand agendapunt. 

12. Jaarverslag 2018-2019 (ter kennisgeving) 

Op enkele kleine tekstuele wijzigingen na zijn er geen op-/aanmerkingen. 

13. Voorbereiding begroting 

Geagendeerd om te informeren hoe de begroting wordt opgebouwd. Frans legt uit dat de 
begroting nog niet rond is. De begroting is gebaseerd op prognoses die nog aangepast moeten 
worden.  

Gezien het late tijdstip wordt voorgesteld om dit agendapunt een andere keer te behandelen 
in een kleinere setting. Dit zal zijn op 11 oktober om 9.00 uur. 

14. Rondvraag  

Naar aanleiding van agendapunt 8: 

Afsluiting van het plein beviel niet zo goed. Er zijn dit jaar extra overblijfmoeders. Aan het 
begin van het jaar zijn de overblijfmoeders in alle klassen geweest. Er is duidelijk 1 lijn 
getrokken met betrekking tot de afspraken. Hierin zijn ook de afspraken van Rots&Water 
meegenomen. De toezicht is verbeterd.  

 

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


