Notulen MR-vergadering 08.01
Datum:

dinsdag 8 januari 2020

Aanwezig:
Kirstin van den Berg
Merel de Boer
Jennifer Wemmers
Lisette Willaert
Marieke van Zeumeren

Directeur Nicolaas Beetsschool
Ouder Nicolaas Beetsschool
Leerkracht Nicolaas Beetsschool
Ouder Nicolaas Beetsschool
Leerkracht Nicolaas Beetsschool

Afwezig:
Arno Otto
Riet Steendijk

Ouder Nicolaas Beetsschool
Leerkracht Nicolaas Beetsschool

Notulist:
Lisette Willaert

Leerkracht Nicolaas Beetsschool

Van 19.30 – 19.45 uur:
Van 20.00 – 20.45 uur:
Van 20.45 – 21.30 uur:

MR en Kirstin van den Berg (directeur)
MR onderling
MR en Kirstin van den Berg (directeur)

Start vergadering: 19.30 uur
1. Welkom en vaststelling agenda
Marieke heet iedereen welkom. De agenda wordt vastgesteld.
2. Nieuwe structuur MR-vergaderingen
Marieke herhaalt de nieuwe structuur van de MR-vergaderingen, zoals ook
besproken in de laatste vergadering (zie de notulen van de vergadering van
12 november 2019 onder 2.). In aanvulling daarop deelt Marieke mede dat
Jennifer tijdens de vergaderingen de tijd per onderwerp zal bewaken.
3. Notulen vaststellen
De notulen van de vergadering van 12 november 2019 wordt besproken en
aangepast, en aansluitend vastgesteld.
4. Raadsvergadering
Op de vergadering van de gemeenteraad van 18 december 2019 is het IHP
(integraal huisvestingsplan) van de gemeente aangenomen. De MR is daar
zeer content mee. Hiermee staat de nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool
vast: er is goedkeuring en budget om te gaan bouwen.
Kirstin deelt mede dat Petra de Waard (schoolbestuur TWijs) na het
aannemen van het IHP een verzoek aan de gemeente heeft gedaan voor een
eerste voorbereidingskrediet van EUR 400.000,- ten behoeve van de
nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool. Dat verzoek is inmiddels door de
gemeente ontvangen en licht daar ter beoordeling voor.

In een projectplan van het schoolbestuur wordt het beoogde project voor de
nieuwbouw van de Nicolaas Beetsschool geschetst. Het projectplan ligt nu
voor aan de gemeente. Kisten licht het projectplan toe.
Merel merkt op dat de in het projectplan opgenomen tijd voor de voorbereiding
van de nieuwbouw van een half jaar en de bouw van een jaar optimistisch is.
Zonder elke tegenslag zou het haalbaar kunnen zijn. De ervaring leert echter
dat een traject als dit altijd geconfronteerd wordt met een of meer
tegenslagen. Er zal een reële planning gemaakt moeten worden. Afgesproken
wordt dat die planning naar alle betrokkenen van de nieuwbouw (ouders en
leerkrachten) gecommuniceerd zal worden.
5. Tijdelijke huisvesting
Er heeft op 20 november 2019 een gesprek plaatsgevonden met de
wethouder Onderwijs van de gemeente over de tijdelijke huisvesting van de
Nicolaas Beetsschool – zoals voorbereid tijdens de MR-vergadering van 12
november 2019. Het was een goed gesprek. Namens school en de MR waren
bij dit gesprek aanwezig: Kirstin (directeur), Jennifer (personeelsgeleding MR)
en Merel (oudergeleding MR). Zij hebben gemotiveerd kunnen aangeven dat
het voor de ouders en het leerkrachtenteam belangrijk is om op 1 plek ook
tijdelijk gehuisvest te zijn. Dit is tegenstelling tot het voorliggende plan van de
gemeente om de Nicolaas Beetsschool tijdens de bouw van het nieuwe
schoolgebouw deels in het voormalige politiebureau en deels elders te
huisvesten. De wens van school/de MR om naar 1 tijdelijke huisvesting uit te
kijken is serieus door de wethouder ontvangen. Toezeggingen konden niet
worden gedaan. Petra de Waard (schoolbestuur TWijs) voert het overleg met
de gemeente over de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting, in afstemming
met Kirstin (directeur).
6. Nieuwbouw
De huidige stand van zaken van de nieuwbouw wordt besproken. Tijdens de
vorige MR-vergadering is gesproken over een mogelijke samenwerking van de
Nicolaas Beetsschool met een organisatie die BSO op het terrein van de
Nicolaas Beetsschool kan verzorgen voor leerlingen van de Nicolaas
Beetsschool. Het is onmogelijk om dat in dit stadium nader te concretiseren.
Eerst moet de visie van school helder worden. De visie van een mogelijke
partner dient immers te matchen met de visie van school. Op 25 maart 2020
zal het leerkrachtenteam een vergadering hebben over de visie van de school.
7. Schoolzaken
a) Ventilatiemaatregelen
In het Paviljoen en in het hoofdgebouw – in de unit/hal voor de
klaslokalen van de groepen 3a, 3b en 4b – zijn afzuigers geplaatst.
Sindsdien voelt de lucht daar voor de leerkrachten zuiverder. Het
ventilatie (CO2) probleem lijkt met de komst van de ventilatoren te zijn
opgelost. Wel hebben de leerkrachten met de komst van de
ventilatoren vaker last van kou en geluidsoverlast door de ventilatoren.
Leerkrachten hebben de mogelijkheid om de installatie zelf in te stellen.
Dit vraagt nog gewenning. De MR ziet geen reden om nu niet ook

afzuigers te plaatsen bij de groepen 7b en 8. Onderzocht zal worden of
het ventilatiesysteem in de hal voor de klaslokalen van groepen 7b en 8
zal worden geplaatst of de afzonderlijke klaslokalen.
b) Tussen Schoolse Opvang
Er wordt verbetering ervaren sinds Les Petits betrokken is bij de TSO.
De nieuwe TSO aanpak, mogelijk gemaakt door de verhoging van de
ouderbijdrage, werkt goed. Er worden op school duidelijk verbeteringen
ervaren door het team. Er zijn veel minder incidenten, waardoor er ook
na de pauze meer rust in de klassen is om direct met het lesprogramma
verder te kunnen gaan. Les Petits zet tijdens de TSO haar eigen
medewerkers in alsook personeel dat zij inhuurt van Ludios.
Onderzocht zal worden of de samenwerking ten aanzien van de TSO
met Les Petits zal worden voortgezet of dat direct met Ludios zal
worden gecontracteerd.
c) Klaar-overs
Klaar-overs hebben gestaakt uit onvrede over het beperkte aantal
betrokken ouders. Inmiddels zijn er veel nieuwe klaar-overs opgeleid en
inzetbaar. Dat is fijn! Het blijft een aandachtspunt om voldoende
mensen te betrekken. Er wordt nu ook maandagmiddag na school
geklaar-overd, voor een zo veilig mogelijke situatie voor de kinderen.
Besloten wordt om op de volgende MR-vergadering over de
ouderparticipatie in algemene zin te spreken. Hierbij kan gedacht
worden aan vragen als: Wat moet worden verstaan onder
ouderparticipatie? Moet binnen de school / onder de ouders meer
aandacht gevraagd worden voor ouderparticipatie?
d) Staking 30 en 31 januari 2020
Er staan op 30 en 31 januari 2020 landelijke stakingsacties gepland
voor leerkrachten van basisscholen. Een aantal ouders van de Nicolaas
Beetsschool heeft zich gemeld bij Kirstin (directeur) voor een door hen
te initiëren actiegroep van ouders/kinderen die de leerkrachten steunen.
De MR juicht dit toe, maar ziet het niet als taak van de MR om een
kopgroep te vormen die een actie van ouders en kinderen stimuleert.
Dit is meer iets om vanuit de ouders (los van de MR) te laten komen.
e) Ouderavond
De MR besluit weer een ouderavond te organiseren zoals enkele jaren
geleden is gedaan. Mogelijke datum daarvoor zou kunnen zijn een
dinsdagavond in mei 2020, na de meivakantie. Op de volgende MRvergadering zal gesproken worden over de invulling van de avond.
Afgesproken wordt dat ieder MR-lid in aanloop naar de volgende MRvergadering zal nadenken over mogelijke onderwerpen voor de
ouderavond.
8. W.V.T.T.K.
Bemensing MR:

- Riet Steendijk (PMR) zal vanwege haar ziekte de komende vergaderingen
nog niet aanwezig zijn in de MR namens de personeelsgeleding. Daarom is in
overleg met haar besloten om haar tijdelijk binnen het leerkrachtenteam te
vervangen. De MR gaat deze oproep doen en dit organiseren.
- Arno Otto (OMR) heeft besloten om zijn zitting in de oudergeleding van de
MR vroegtijdig en per direct te stoppen vanwege zijn andere werkzaamheden.
Nu de positie van Arno per direct vacant is, zal in de eerstvolgende weekbrief
een oproep worden gedaan voor een nieuw MR lid namens de oudergeleding.
Wij danken Arno hartelijk voor zijn inzet!
Afsluiting vergadering: 21.30 uur
Volgende vergadering: dinsdag 10 maart 2020
Notulist volgende vergadering: Jennifer

