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Datum:
Aanwezig:
Kirstin van den Berg
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Lisette Willaert
Marieke van Zeumeren
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dinsdag 2 juni 2020.
Directeur Nicolaas Beetsschool
Ouder Nicolaas Beetsschool
Ouder Nicolaas Beetsschool
Ouder Nicolaas Beetsschool
Leerkracht Nicolaas Beetsschool
Leerkracht Nicolaas Beetsschool

Afwezig:
Jennifer Wemmers

Leerkracht Nicolaas Beetsschool

Notulist:
Diederik van Ommeren

Ouder Nicolaas Beetsschool

Van 19.30 – 21.30 uur op de Nicolaas Beets. MR en Kirstin van den Berg (directeur)
Start vergadering: 19.30 uur
1. Welkom en vaststelling agenda
Marieke heet iedereen welkom. Fijn om weer met elkaar op school te kunnen
vergaderen.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen vaststellen
De notulen van de vergadering van 20 april worden besproken, aangepast en
aansluitend vastgesteld.
3. Coronavirus en het onderwijs, 100% terug naar school.
De schooldirecteur bespreekt het plan 100% terug naar school tot aan de
zomervakantie. Dit stuk hebben de MR leden vooraf gekregen. De zorg zit met
name op de voorgestelde 6 shifts. Het liefst wordt het aantal shifts
teruggebracht naar 3.
Vanuit de (O)MR wordt gepleit voor 3 shifts, met dien verstande dat er heel
goed naar de ouders gecommuniceerd dient te worden dat de 1,5 meter en
andere regels aangehouden dienen te worden.
De MR adviseert om handhaving (wijkagent, Boa) meer te betrekken bij de
handhaving van de regels ten tijde van de shifts. Ten tweede adviseert ze om
het haal en breng protocol nogmaals goed en helder aan de ouders te
communiceren.

Er wordt een opmerking gemaakt dat niet duidelijk was dat er een 5 minuten
bracket is bij brengen en halen. Men dacht dat exact op een tijdstip gebracht
en gehaald moet worden. Dit kan ook nog goed naar de ouders
gecommuniceerd worden dat je de volledige 5 minuten hebt van de ene naar
de andere tijd.
School pleit ervoor om met drie shifts te beginnen.
De MR besluit unaniem dat het halen en brengen volgens 3 shifts de beste
optie is, waarbij nogmaals wordt herhaald dat duidelijk aan ouders
gecommuniceerd moet worden dat men de strikte ophaal en brengtijden
aanhoudt.
Vanuit de (O)MR is er de vraag of de regels, die de PO raad stelt verplicht zijn
of een adviserende werking hebben. School: die zijn verplicht.
Er wordt naar de status van de naschoolse opvang Bambino gevraagd. School
hoopt dat snel te horen en communiceert dan aan belanghebbenden.
4. Beetsfonds
Enkele (O)MR leden vragen naar hoeveel geld er in de Beetsfonds pot zit.
School heeft de financiën daaromtrent gedeeld met de MR.
Er wordt beslist dat het opstellen van de criteria voor aanvragen van gelden uit
het Beetsfonds volgend jaar worden opgesteld.
Er wordt unaniem akkoord gegeven voor de aanvraag van keyboards (Eva).
De offerte wordt goedgekeurd.
De aanvraag van school m.b.t. een audio-installatie wordt eveneens
goedgekeurd. De MR leden hebben helaas de offerte niet per digitale post
gekregen. Echter een korte blik op de offerte en onderbouwing voor de keuze
van bepaalde apparatuur leert dat het goede apparatuur betreft.
Wel is afgesproken dat 50% van de betaling voor rekening van het Beetsfonds
komt, de overige 50% voor rekening van de O.C.
5. Schoolzaken
A. Ventilatiesysteem
Het originele plan voor het ventilatiesysteem gaat door.
B. Studiedagen
Het schoolteam bespreekt de veranderingen t.o.v. de voorlaatste versie.
De voorgestelde studiedagen worden unaniem voor akkoord bevonden
door de MR. Het verzoek is wel om goed gemotiveerd de keuze voor de
dagen naar de ouders te communiceren.

C. Ouderavond
Het idee wordt geopperd om de ouderavond voorlopig uit te stellen tenzij
iemand een lumineus idee heeft. Dit idee voor uitstel wordt aangenomen.
6. Tijdelijke Huisvesting en nieuwbouw
Het schoolhoofd praat de MR bij over de voortgang van de plannen voor
nieuwbouw en/of tijdelijke huisvesting. (de MR heeft stukken van HEBVO en
brieven van de wethouder ontvangen). De Lorentzversie (zie stuk HEVO) werd
in 1e instantie afgekeurd vanwege de zolder. School heeft aangegeven dat de
zolder niet nodig is ten aanzien van een onderwijsfunctie. Daarmee is de
Lorentzversie een aantrekkelijke optie geworden. Deze versie wordt nu
onderworpen aan een haalbaarheidsstudie.
(O)MR: gaf aan dat in deze versie een ontmoetingsplek gecreëerd kan worden
als bepaalde trapdelen worden verwijderd.
De Lorentzversie wordt op 9 juni in de Raad (Heemstede) besproken.
School geeft aan dat nieuwbouw op de poliplek ook een goede optie is wat de
school betreft.
(O)MR vraagt naar de timeline. Er wordt aangegeven dat het minimaal drie
jaar gaat duren voor er opgeleverd kan worden. Op de vraag van de (O)MR
wanneer zij er wat van moeten vinden, geeft school aan dat dat na de
haalbaarheidsstudie zal zijn.
Vanuit school zal aan alle stakeholders gecommuniceerd worden (de buurt,
basisscholen en ouders) over voorgenomen plannen. Vanaf 4 juni mag er
vrijelijk gecommuniceerd worden over dit onderwerp. (einde
geheimhoudingsplicht).
7. Zichtbaarheid MR
Een (O)MR lid doet een voorstel om de MR beter zichtbaar te maken, met
name voor de ouders. Dit wordt door de hele MR omarmd. Zonder bezwaar
van individuele MR leden zal School een stukje wijden aan de MR, waarbij de
leden met foto worden genoemd; dit in het nieuwe schooljaar.
(O)MR: geeft aan dat die zichtbaarheid ook voor de O.C. zou moeten gelden.
Dat lijkt iedereen een goed plan. Dus dat kan quod idem est worden gedaan
zoals bij de MR.
8. MR Samenstelling
Er wordt gevraagd naar de MR statuten. Er wordt via oud MR leden getracht
deze op te snorren en de MR te geven.

School geeft aan dat Riet zeer waarschijnlijk voor nog een jaar (2e jaar) zitting
wil nemen in de (P)MR.
Aan Bas wordt gevraagd of de voorzitter nog een termijn mag aanblijven in de
MR. Dit kan ook in de statuten gecheckt worden of dit überhaupt kan.
Er zijn wat twijfels over de zittingsduur van andere (O)MR leden. Ook
persoonlijke afwegingen spelen een rol bij het wel of niet aan (kunnen) blijven.
Afgesproken is dat eenieder, die uitsluitsel moet/wil geven over aanblijven en
voor welke termijn in de MR, uiterlijk 10 juni zijn/haar besluit kenbaar maakt.
9. W.V.T.T.K. en afsluiting.
School geeft aan dat de kascommissie op 10 juni bij elkaar komt.
School vraagt of iemand van de MR wil meekijken naar de inhoud van de
nieuwe schoolgids. Een (O)MR lid biedt zich aan om te redigeren en mee te
kijken. Alle leden van MR krijgen een meelees versie.
De (O)MR vraagt aan school naar de resultaten van de 0-meting. School
antwoordt dat de IB’er alle resultaten op dit moment verzamelt. De teneur is
dat er schoolbreed geen grote hiaten te verwachten zijn op reken en lees
gebied. Wel is er sprake van mogelijke verschillen tussen “kansarme” en
“kansrijke” kinderen.
De Cito wordt (apart genormeerd) medio september afgenomen.
In het algemeen wordt opgemerkt dat er meer rust in de klassen is gekomen
door de 50% leerroosters. Tevens zien leerkrachten dat kinderen ook andere
relaties met andere kinderen aangaan dan voordien gebruikelijk.
De (O)MR vraagt naar de status van de formatie. School geeft aan dat deze
vorig jaar redelijk makkelijk is te maken. Nog wat puntjes op de “i” en dan is de
formatie klaar.
Het etentje voor de MR wordt vrijdag 4 september, tijd: 17:30u, locatie n.n.t.b.
Afsluiting vergadering: 21.35 uur
Volgende vergadering: nieuwe schooljaar. Datum n.n.t.b.
Notulist volgende vergadering: Lisette (?)

