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Ouder Nicolaas Beetsschool
Leerkracht Nicolaas Beetsschool
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Afwezig:
Notulist:
Jennifer Wemmers

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 en een bijzonder welkom aan Diederik en
Krista. Diederik van Ommeren neemt voor de komende 1,5 jaar plaats in de
oudergeleding van de MR. Krista Zwetsloot vervangt Riet in de
personeelsgeleding van de MR tot aan de zomervakantie.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Nieuwe structuur MR-vergaderingen
Marieke herhaalt de nieuwe structuur van de MR-vergaderingen, zoals ook
besproken in de afgelopen twee vergaderingen (zie de notulen van de
vergadering van 12 november 2019). Daarnaast wordt herhaald dat alles wat
in de MR besproken wordt vertrouwelijk is.
3. Notulen vaststellen
De notulen van de vergadering van 8 januari 2020 worden besproken,
aangepast en aansluitend vastgesteld.
4. Beetsfonds.
Het Beetsfonds valt onder het beheer van de OMR. In de OC zijn vragen
gesteld over welke investeringen wij doen vanuit het Beetsfonds. Kirstin wil
graag een procedure ontwikkelen waarin o.a. en aanvraagformulier is
opgenomen waarmee school, OC, MR en TSO een aanvraag kunnen
indienen.

De OMR stelt voor volgende MR-vergadering een heldere procedure op.
Daarbij wordt er gekeken naar een passend aanvraagformulier waarbij de
aanvraag wordt getoetst. Dit wordt de volgende vergadering in behandeling
genomen.
Eva Geuzenbreuk (muziekdocent) wil graag een aanvraag doen. Eva geeft op
donderdag muziek aan de groepen 5 t/m 8. In september heeft Kirstin gitaren
aangeschaft. Eva wil na de reeks gitaarlessen graag keyboardlessen gaan
geven. Hiervoor heeft zij 15 keyboards nodig. De vraag aan de OMR is of
deze bijdrage betaald kan worden vanuit het Beetsfonds. Voordat de OMR
zich hierover gaat buigen wil het inzichtelijk krijgen wat de structurele
doelstellingen van de muzieklessen zijn. Daarnaast wil de OMR meerdere
offertes zien. Marieke vraagt na bij Eva naar de doelstellingen en vraagt aan
haar of zij meerdere offertes op kan vragen. De volgende vergadering komt de
MR op deze aanvraag terug.
5. Kascommissie
Er is een oproep geplaatst in de weekbrief voor een nieuwe kascommissie.
Daar hebben drie gegadigden op gereageerd; Gülsüm Dagli, Wilem Kester en
Toon Luttinkhuis. Zij zijn uitgenodigd voor een gesprek met Kirstin (directeur)
en Marieke (PMR) en zijn vervolgens benoemd tot de nieuwe kascommissie
van de Nicolaas Beetsschool.
6. Schoolzaken
a) Ventilatiemaatregelen
Er komt een afzuiger in de unit van groep 7 en 8 op het moment dat het
weer het toelaat. De overige ventilatiesystemen zijn nogmaals
gecontroleerd en bijgesteld waar nodig.
b) Formatie 2020-2021
Op grond van de rijks bekostiging, gemeentelijke
bekostiging/passendonderwijs bekostiging komt er een financieel
overzicht voor de personele lasten. Het financiële overzicht wordt
omgezet naar fte's. In het formatieoverzicht staan de fte's beschreven.
Kirstin bespreekt met de MR de inhoud van het formatieplan, zonder
personeel aan de fte's te koppelen. Op deze manier wordt het voor de
MR duidelijk welke keuzes er gemaakt worden.
Na de zomervakantie start de Nicolaas Beetsschool het schooljaar
2020-2021 met 16 groepen. Dit zal zich na de kerstvakantie uitbreiden
met een instroomgroep voor kleuters, naar 17 groepen. Naast de
groepsleerkrachten bestaat de formatie uit de volgende functies:
• directeur (4 dagen);
• administratie (2 dagen);
• intern begeleider (5 dagen);
• gedragsspecialist (1 dag);
• coach voor startende leerkrachten (1 dag);
• remedial teacher (2 dagen);
• muziekdocent (2 dagen);

•
•
•
•
•
•

gymdocent (2 dagen);
onderwijsassistent onderbouw (5 dagen);
onderwijsassistent middenbouw (5 dagen);
onderwijsassistent bovenbouw (5 dagen);
conciërge (1 dag);
huismeester (4 dagen).

De MR stemt in met de formatieplannen en begrijpt de keuzes die
gemaakt worden. Wel vinden zij het jammer dat er geen vakdocent
meer is voor Engels.
c) Studiedagen en jaarplanning 2020-2021
Kirstin deelt de jaarplanning 2020-2021 met de MR. Leerlingen in de
onderbouw moeten per jaar minimaal 900 uur naar school en de
bovenbouw heeft minimaal 980 lesuren. Daarnaast zijn er landelijk
vastgestelde vakanties en voorstellen vanuit het regionaal overleg
orgaan opgenomen in de jaarplanning.
De MR heeft enkele suggesties ten opzichte van de ingeplande
studiedagen. De jaarplanning wordt door Kirstin aangepast. Over de
invulling van de studiedagen wordt gesproken op de volgende PMR
vergadering in week 16.
d) Ouderavond
Er wordt besloten de ouderavond te verplaatsten naar schooljaar 20202021. Dit agendapunt wordt gezien de tijd verschoven naar de
volgende MR-vergadering van maandag 20 april 2020.
7. Tijdelijke huisvesting en nieuwbouw
Er is geen nieuwe update. De gemeente bezint zich op het
voorbereidingskrediet van de nieuwbouw.
8. GMR kennismaking
Henk-Pieter van Asselt stelt zich voor. Henk-Pieter vertegenwoordigt alle
scholen van TWijs in de overgang-GMR. Hij is eerder lid geweest van de MR
van de Tijo van Eeghenschool.
Op dit moment is er een 3overgang-GMR i.v.m. de fusie en integratie. De
overgang-GMR is het klankbord voor de fusie. Er zijn 7 ouders en 7
leerkrachten lid van de overgang-GMR, bestaande uit verschillende Salomo
en Bavo leden. Marieke Braaksma is momenteel de voorzitter.
Eind maart wordt er een officiële GMR voor TWijs samengesteld, bestaande
uit 7 ouders en 7 leerkrachten vanuit TWijs. De samenstelling van de nieuwe
GMR komt tot stand door middel van verkiezingen. Alle MR leden krijgen de
mogelijkheid om kennis te maken met de kandidaten en vervolgens hun stem
uit te brengen. Tot 23 maart is er mogelijkheid om je kandidaat te stellen als
nieuw GMR-lid voor TWijs.
Het doel van de GMR is om samen met het dagelijks bestuur samen te werken
aan de verbetering van het onderwijs. Op dit moment is er nog geen
activiteitenplan.
9. W.V.T.T.K.

Er wordt een afspraak ingepland voor de afscheidsborrel van Arno Otto door
middel van datumprikker.
Afsluiting vergadering: 22.15 uur
Volgende vergadering: maandag 20 april 2020
Notulist volgende vergadering: Krista Zwetsloot

