Notulen MR vergadering maandag 25 november 2019
Locatie:De Holm
MR ouders aanwezig: Wessel van Eeuwen (voorz), Ilona de Bil (secr), Arjan Nuijten
MR personeel aanwezig: Nienke Aben-Henning, Niki Kamerbeek
Extra aanwezig: Jolien Brouwer (directie), Wichert Eikelenboom (Voila)
Afwezig: Ilona van Bruggen
Er zijn in de vorige vergadering zorgen geuit dat er in de nieuwbouw niet of nauwelijks budget is voorzien
om een goede aankleding van de buitenruimte te kunnen verzorgen. Het plan is toen ontstaan om
Wichert Eikelenboom voor een vergadering uit te nodigen. Hij is binnen Voila degene die de nieuwbouw
projecten begeleidt. Wij hopen dat een gesprek met hem ons o.a. meer inzicht zal geven in dit budget en
er ergens nog mogelijkheden te vinden zijn tot verruiming van dit budget. Om deze reden zal deze
vergadering geheel in het teken van de nieuwbouw staan en is er voor de reguliere onderwerpen een
extra MR vergadering gepland op maandag 9 december.
Wichert Eikelenboom heeft ons deze avond een goede duidelijke toelichting kunnen geven welke partij
welk deel van de buitenruimte zal moeten bekostigen. Deze partijen zijn de aannemer, de gemeente en
Voila. Het schoolplein zal groter worden en voor een groot deel onder het budget van Voila vallen. Daar
ligt een uitdaging voor iedereen om te inventariseren wat de wensen zijn en waar nog financiële middelen
vandaan te halen zijn om dit uit te kunnen voeren.
Dat Wichert binnenkort met pensioen gaat zal geen gevolgen hebben voor de nieuwbouw want hij zal zijn
bestuurlijke bevoegdheden tot de oplevering blijven behouden en dus de nieuwbouw tot het eind blijven
begeleiden.
De bouw verloopt op schema en vooralsnog zal het gebouw en de helft van het schoolplein voor de
zomervakantie dicht moeten liggen. Het is dan het plan dat de sloop van De Heerd en de afvoer van de
materialen in de zomervakantie plaats gaat vinden zodat er voor de gebruikers van het nieuwe gebouw zo
min mogelijk hinder zal zijn. Het oude gebouw van De Holm zal na de zomervakantie dan als tijdelijke
huisvesting gaan dienen voor ‘t Ronde die geheel zal worden gerenoveerd.
Om dit alles goed en soepel te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat er een goed verhuisplan voor
De Holm komt en dat Wichert in Januari het plan krijgt wat de exacte wensen zijn voor de buitenruimte.
Het plan voor de buitenruimte moet vanuit de stuurgroep buitenruimte komen. Moet er misschien ook
een MR lid deelnemen in deze stuurgroep? Het verhuisplan gaat al opgepakt worden in de eerstvolgende
MR vergadering van 9 december.
Goede tips die nog genoemd zijn om op te pakken:
- Voor verruiming budget ook zeker niet vergeten fonds samenleving aan te schrijven, deze heeft
bij andere projecten ook wat bij kunnen dragen.
- Inventarisatie onder ouders van De Holm en De Heerd houden (evt. middels matchbeurs) om te
kijken welke vaardigheden en/of middelen er wellicht onder ouders te verkrijgen zijn.
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Als er inzicht is in wat de wensen voor de buitenruimte zijn en welke middelen de gebruikers daar zelf al
voor aan kunnen reiken kan Wichert Eikelenboom beter beeld krijgen wat er nog aan financiële middelen
nodig is en wat hij daarin eventueel nog kan regelen.
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