Notulen MR 4 juli 2018
Aanwezig: Irina Raimondo (vz.), Saskia Dalhuisen, Merel Visscher, Bas Landweer, Marieke van
Zeumeren, Arend Benner (not.)
Gasten bij deze vergadering: Leonie Terpstra (GMR), Kirstin vd Bergh (directeur),
Toehoorders vanaf 19.30 uur:, dhr. Van der Biezen, Hayde van der Kooy, Klaske Kramer, Jasper
Langezaal, Nancy van der Weijden. De toehoorders krijgen tijdens de vergadering een kwartier
spreektijd.

19.15 uur, voorzitter opent de vergadering.
De agenda wordt enigszins omgegooid om het bezoek vanaf 19.30 uur beter te faciliteren.

1. Notulen.
Na bespreking worden de notulen van de vorige vergadering aangenomen.

4. Vragen aan de GMR
Leonie Terpstra geeft aan binnenkort om persoonlijke redenen te stoppen met haar taken in de
GMR.
Er wordt kort gesproken over de inzet van de ingehouden salarissen bij de stakingen van het
afgelopen jaar. Deze gelden komen pas volgend jaar echt beschikbaar. Zie hiervoor de notulen van de
vorige vergadering.
-

-

-

De CO2-meting komt weer ter sprake. Inmiddels is wel duidelijk dat de resultaten van de
eerder zoekgeraakte CO2-meting niet meer boven water zullen komen. In verband met de
klimaatbeheersing in het Paviljoen is door Salomo een offerte aangevraagd voor maatregelen
om het binnenklimaat daar te verbeteren.
Salomo heeft onlangs een procedure opgesteld voor het werken met adjunct directeuren.
Dat wil niet zeggen dat elke school van enige omvang een adjunct directeur zal krijgen, maar
omdat dit zich op een enkele school wel voordeed, is deze werkwijze geformaliseerd.
Leonie Terpstra verzoekt om het stukje over de GMR op de Beets-website aan te passen. Op
de Salomo-website staat een voorbeeldig stuk over de GMR, dat als voorbeeld kan dienen.
De laatste GMR-vergadering is op 16 juli.
Er komt dus een vacature voor een GMR-lid. Voorkeur voor een ouder van de Nicolaas Beets
of de Oranje Nassauschool uit Zandvoort die Leonie Terpstra mede vertegenwoordigt.

Toehoorders/huisvesting.
Op 5 juli 2018 staat een vergadering van de gemeenteraad gepland waarin de huisvesting van de
Beets besproken zal worden. Kirstin vd Berg heeft toegezegd om voor die datum een
ondersteunende mail vanuit de school naar de gemeenteraad te sturen. Bovendien zullen 2 MTleden, Kirstin vd Berg en Petra de Waard (belast met het dossier huisvesting namens Salomo) naar de
gemeenteraad gaan

3. Huisvesting/ingekomen stukken
Er is een ingekomen mail van een ouder. Hierin wordt nog een idee geopperd om tot uitbreiding van
de school nabij de school te komen (het veldje tegenover het hoofdgebouw, grenzend aan de
Glipperdreef). Een deel van de brief stoelt op aannames (het afgekeurde noodgebouw van de
Voorwegschool betreft een ander gebouw dan het voor ‘de kleine Beets’ beoogde gebouw). Het idee
van de ouder is helaas niet te realiseren, maar het geeft wel aan hoezeer ouders met de MR willen
meedenken.
Na de raadsvergadering van 5 juli zal er duidelijkheid zijn rond de korte termijn-oplossing voor de
Beets, zodat ouders op de informatieavond van 9 juli de door de gemeente genomen besluiten
kunnen horen.

5. Groepsindeling / formatie
Er is op de communicatie over de groepsindeling van de nieuwe groep 3 goed gereageerd. Van
verschillende kanten is wel tevreden/opgelucht gereageerd op het afschaffen van de ‘top 5’. Dit gaf
meer onrust dan dat het helpend was.
In een aantal gevallen is overleg / contact met ouders geweest.
Belangrijk is om rond groepsindeling en het bekendmaken van de nieuwe leerkrachten zorgvuldig /
op hetzelfde moment te communiceren. Door de bekendmaking van de plannen rond de kleine Beets
werd voor die groepen ook al eerder bekendgemaakt (bij de kinderen) wie de leerkrachten zouden
worden, die deze groepen zullen krijgen. Hierdoor kregen ouders van groep 5-kinderen het ook niet
langs officiële weg te horen, en voor alle andere groepen werd het pas later gecommuniceerd.
Volgend jaar starten we met een 4e kleutergroep. Deze zal door juf Marise en – terug van
weggeweest – juf Suzanne gedraaid worden.

6. Schoolgids
Er worden door Irina, Saskia en Kirstin afspraken gemaakt om de schoolgids samen door te nemen.

7. Werkdrukregeling.
Het team heeft nagedacht over besteding van de ‘werkdrukgelden’ en voorkeuren uitgesproken.
Iedere bouw krijgt in ieder geval een (deeltijd) onderwijsassistent. Verder worden van het geld
chromebooks aangeschaft.

8. Informatieavond
Kirstin ontvangt verschillende suggesties voor een locatie voor de informatieavond.
De organisatie van de ouderavond wordt meegenomen naar het gesprek van Bas Landweer met de
toekomstige oudercommissie.

9. Oudercommissie
Er zijn verschillende geïnteresseerde reacties geweest via het mailadres van de MR. Bas gaat de
vorming van het dagelijks bestuur begeleiden.
Eerst zullen de geïnteresseerden ingelicht worden dat zij in de oudercommissie komen. Daarna volgt
de uitnodiging voor de startvergadering.
Angenita Linders/Kirstin vd Berg gaan in overleg om tot duurzame oplossingen voor de financiële
stromen in de school te komen. Dit betreft mede de TSO en de AC.

10. Plein / Playgrounds
De ochtendpauzes lopen nog niet lekker. Hiervoor moeten ook materialen steeds op orde zijn en
regels worden toegepast. Nieuwe zandlopers (hufterproof) zijn in bestelling. Leerkrachten moeten
steeds de regels blijven aanbieden en meespelen, tot een en ander voldoende is ingedaald. Na
vakanties herhalen.

11. Vacature MR
In deze fase zal een verkiezing voor een nieuw MR-lid teveel druk op de ouders leggen. Daarom
wordt besloten deze door te schuiven naar volgend jaar, mogelijk in combinatie met de informatieavond. Dit helpt om tot een representatieve opkomst te komen. Te zijner tijd zal die ouders gevraagd
worden een wervend stukje voor de weekbrief aan te leveren. Wordt vervolgd.

12. Rondvraag
Geen
13. Vergaderschema 2018-2019
Startbijeenkomst dinsdag 11 september in Zandvoort (Tijn Akersloot).
Vergaderdata
1 november (donderdag)
9 januari (woensdag)
25 februari (maandag)
11 april (donderdag)
13 mei (maandag)
1 juli (maandag)
Eerste dag zomervakantie: maandag 15 juli 2019

