
 

 

 

 

  

 

 

Uitnodiging ledenvergadering 

   
Aan leden en steunende leden van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van 
Scholen met de Bijbel te Schuinesloot en omgeving. 
 
 
Schuinesloot, 24 mei 2018 
 
 
Betreft: ledenvergadering  
 
 
Geachte leden van de vereniging, 
 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de ledenvergadering. Deze bijeenkomst zal gehouden worden op 
dinsdag 26 juni aanstaande om 19.30 uur  in ” Ons Trefpunt.” 
 

De agenda ziet er als volgt uit: 
 
1. Opening  
2. Notulen vorige leden vergadering 27-06-2017 
3. Financieel jaar overzicht 2017 
4. Bestuurlijk school jaar overzicht 2017-2018 
5. Vacatures bestuur en MR 

 

 Verkiezingen Bestuur: 
Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen: Femke Sanders 

 

 Mr-verkiezingen: 
Aftredend en niet herkiesbaar: Alice Hilberdink 
Als nieuw MR-lid wordt voorgedragen: Marianne Engelbertink  
Er is nog één vacante plek bij de oudergeleding 

 
Tegenkandidaten en kandidaten voor het bestuur of nieuwe leden voor de MR, kunnen zich tot 
een week voor de ledenvergadering schriftelijk melden bij het bestuur of de MR van de 
vereniging. 
 

6. Nieuwbouw 
7. Rondvraag  

8. Sluiting  

 

 

Met vriendelijke groeten, het bestuur 

 

 



Schuineslootweg 85 

 7777RJ Schuinesloot 

      CNBS De Wegwijzer 

               cnbsdewegwijzer@cnbswegwijzer.nl 

    0523-683053  

 
Beste ouders/verzorgers en buurtbewoners, 
 
Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn we al een hele poos bezig met de nieuwbouw van onze school. In mei kwam 
de mededeling van de gemeente dat er extra geld vrijkomt om onze plannen uit te voeren. Daar zijn we 
uiteraard heel blij mee! 
Om u een inzicht te geven in het hele proces, beschrijven we de stappen die we hebben genomen tot en met 
nu. 

 Augustus 2016; overleg met gemeente m.b.t. renovatie van de school 

 September 2016; gemeente deelt mee dat we ook moeten kijken naar samenwerking in Slagharen 

 Oktober 2016; i.s.m. deskundige rapport opgesteld dat renovatie niet haalbaar en onwenselijk is 

 Oktober 2016; overleg met gereformeerde kerk m.b.t. “Ons Trefpunt” 

 Oktober 2016; overleg met voorzitter streekbelang 

 Oktober 2016 huisvestingsadviseur Lindhorst in de arm genomen 

 Oktober 2016; personeel stelt wensenlijst op m.b.t. de toekomst 

 Oktober 2016; i.s.m. huisvestingadviseur rapport opgesteld over de noodzaak van nieuwbouw 

 Januari 2017; architecten aangeschreven 

 Januari 2017; overname “ons Trefpunt” door school 

 Maart 2017; architect geselecteerd 

 April 2017; verdere uitwerking ontwerp samen met afgevaardigden van ouders, MR, bestuur en team 

 Mei 2017; hernieuwd rapport met toekomstvisie naar gemeenteraad gestuurd 

 Augustus 2017; overleg met gemeente m.b.t. budgetten voor nieuwbouw 

 Oktober 2017; verhoging budget goedgekeurd door gemeenteraad, eigen bijdrage school verhoogd 

 Oktober 2017; uitwerking projectbeschrijving 

 Oktober 2017; contracteren installatieadviseur 

 November 2017; definitief ontwerp 

 December 2017; voorselectie aannemers (plaatselijk, lokaal en regionaal binnen een straal van 40 km) 

 Januari 2018; asbestinventarisatie, aanvragen gebruikersvergunning, archeologisch onderzoek, 
inventarisatie vleermuizen 

 Februari 2018; gunningen verstuurd naar geselecteerde aannemers 

 April 2018; aanbesteding door 3 overgebleven aannemers 

 April 2018; 3
e
 prijs groenste plein 

 Mei 2018; verhoging budget goedgekeurd door gemeente Hardenberg, eigen bijdrage school 
verhoogd 

 Mei 2018; definitieve selectie aannemer 

 12 Juni 2018 tekenen contract met de aannemer en 2 juli start van de bouw 
 

Na een lang proces kunnen we dus nu aan de slag. Aannemer Dons en Troost uit Staphorst gaat de 
multifunctionele school in Schuinesloot bouwen. Ook het plein krijgt een metamorfose. 
Ongetwijfeld hebben we uw hulp nog nodig voor diverse werkzaamheden. We hopen dat we namens bestuur,  
team en MR  een beroep op u mogen doen. Nieuwe ontwikkelingen vindt u ook op onze site en facebook.  

 
Vriendelijke groeten, 

Het bestuur, team en  MR van “De Wegwijzer” 
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