Notulen MR vergadering maandag 4 maart 2019
Aanwezig: Saskia, Bas, Arno, Jennifer, Marieke, Merel (notulist), Kirstin en Fanny
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Welkom en vaststelling agenda
Saskia heet iedereen welkom en opent de vergadering. Het punt
“identiteit van de Beets” wordt op verzoek toegevoegd aan punt 6,
proces fusie Salomo/Bavo.
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Overleg met de kascommissie i.v.m. ouderbijdrage en TSO 2017-2018 –
Dit agendapunt vervalt inhoudelijk. Het wordt verplaatst naar de
volgende MR vergadering in april, omdat alle informatie over vorig
schooljaar en het lopende jaar sinds enkele dagen voor handen is voor de
kascommissieleden.
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De rol van de voorzitter
Saskia heeft dit punt ingebracht. Zij legt voor dat Salomo een
opdrachtgever van haar is als juriste. Zij adviseert Salomo bij de AVG
vraagstukken. Zij legt aan de MR leden voor, dat als iemand bezwaren
heeft tegen het feit dat zij deze twee rollen vervult, haar werk dan
voorgaat boven haar positie als MR lid en voorzitter. De MR leden zien dit
niet als een probleem en afgesproken wordt dat Saskia voor zaken
richting het bestuur niet als spreekbuis hoeft te fungeren als dit niet
wenselijk is.
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Notulen vergadering 9 januari 2019
De notulen van 9 januari jl. worden vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen.
N.a.v. deze notulen:
 De vorige notulen staan nog niet op de site. Er zat iets vreemds in het
bestand, een technisch probleem. Hier wordt aan gewerkt en dan
worden beide notulen geplaatst.
 CO2 metingen: De aanvraag van de meters is nog niet goedgekeurd bij
het Centraal Bureau. Actie: Kirstin en Arno gaan opnieuw aandacht
vragen voor het plaatsen van meters in alle lokalen. In het lokaal van
Saskia en Nienke is besloten ventilatieroosters te plaatsen, dit is
echter nog niet gebeurd.
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Ingekomen stukken
Er is een mail van een ouder binnengekomen in de CC, het betrof een
email aan het Salomo bestuur over onderwijsvernieuwing in relatie tot de
fusie. Ben heeft deze mail inmiddels beantwoord. De MR hoeft hier geen
actie meer in te ondernemen.
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Huisvesting en IHP gemeente Heemstede
Het verbeteren van de huisvestingssituatie van de Nicolaas Beetsschool
staat als hoogste prioriteit op het concept Integraal Huisvesting Plan
(IHP). Het voorkeurscenario dat voor de Beets is uitgewerkt betreft
volledige nieuwbouw op de bestaande locatie. In het IHP zijn ook opties
opgenomen voor twee tijdelijke huisvestinglocaties, omdat er alleen in
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het politiebureau (maximaal 9 groepen) niet voldoende ruimte is voor
alle groepen (totaal 17 groepen). Petra de Waard zit bij de gemeente
aan tafel over dit vraagstuk.
Op 3 december komt het definitieve IHP in de commissie ‘samenleving’,
waarna op 18 december een besluit genomen zal worden.
Vooruitlopend op het IHP is het voortraject in gang gezet. In dit
voortraject zullen een aantal zogenaamde ateliersessies de
uitgangspunten worden geformuleerd en ontstaat er een globaal
ruimtelijk en inhoudelijk plan. Een vast team, bestaande uit Merel
(oudergeleding MR), Marc (ouderpanel), Vanessa (MT), Wendy (MT), Bas,
Lydeke (MT), Kirstin (directeur) en Petra (directeur bedrijfsvoering van
Salomo), zal deelnemen aan deze ateliersessies. De eerste ateliersessie
zal nog in maart plaatsvinden. Tussen de verschillende ateliersessies door
komt het atelierteam terug naar het team van de Beets, het ouderpanel
en de MR om vragen die in het atelierteam leven te bespreken en
hierover te sparren. Actie: Kirstin stuurt de MR het plan van aanpak voor
het voortraject door ter informatie.
De gemeente wenst Integraal Kindcentra te realiseren op de
verschillende locaties. In het geval van de Beets is de Kindergarden KDV
aan de overzijde van de school. Beoogde opvang en samenwerking op het
terrein betreft daarom enkel Buitenschoolse opvang (Voor, tussen en
naschoolse opvang). Met welke partner de Beets dit gaat doen is niet
bekend. Petra zal Kirstin helpen in dit proces om een
samenwerkingspartner te vinden die goed aansluit bij de school.
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Vragen aan/van de GMR
 Proces Fusie Bavo/Salomo
 Identiteit van de Beets in relatie tot de fusie
De schoolbesturen van Stichting Salomo en Stichting Sint Bavo hebben de
bedoeling in 2019 met elkaar te fuseren. De MR mag hierover geraadpleegd
worden. De GMR heeft instemmingsrecht.
Arno geeft aan dat hij zich zorgen maakt over de grondslag van de
stichting en de school. Hier wordt in het fusieproces luchtig over gedaan
en makkelijk overheen gestapt. Dit lijkt niet juist. De vraagt ligt voor, of
de identiteit van de school verandert als de identiteit van de stichting
verandert. Kirsten en de teamleden menen dat dit niet het geval zal zijn.
Wel is dit een van de punten waar het proces niet zorgvuldig doorlopen
lijkt te worden. Er zijn enkele mails binnengekomen recent van andere
MR-en van scholen van Salomo, die net als de Beets constateren dat input
die geleverd is, niet wordt gebruikt en/of gedeeld. Fanny neemt deze
zaken mee in de GMR.
De volgende vergadering van de GMR staat gepland op maandag 11 maart
’19 a.s.. Uiterlijk 22 maart 2019 zal er een definitief besluit genomen
worden over de voorgenomen fusieplannen.
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Tevredenheidspeiling ouders, leerlingen en team
Kirstin deelt de resultaten van de tevredenheidspeiling, die elke vier jaar
op de scholen van Salomo worden uitgevoerd onder de ouders, de
leerlingen en het personeel. Uit de tevredenheidspeiling is gebleken dat de
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school op veel punten goed scoort. Ook zijn er altijd punten voor
verbetering. Een knelpunt is de hygiëne van de school. Kirstin geeft aan dat
er op dit punt inmiddels al flinke stappen zijn gezet. Daarnaast is er door
Salomo toegezegd dat wij vanaf volgende week nog eens een uur per week
extra schoonmaak krijgen voor de school. Een ander aandachtspunt is de
extra begeleiding voor de leerlingen, waar veel tijd in wordt geïnvesteerd.
Denk hierbij aan extra begeleiding door de onderwijsassistenten, remedial
teaching, de plusklas, het werken met tutoren en meer. Dit is helaas niet
terug te zien in de resultaten van de tevredenheidspeiling. De MR
ouderleden geven aan dat dit ook mogelijk niet zo goed bekend is bij
ouders. Geopperd wordt om ouders meer over bijvoorbeeld de extra
begeleiding op de Beets te communiceren, want dit kan een van de
oorzaken zijn. De MR adviseert om te onderzoeken of er met meer
regelmaat peilingen plaats kunnen vinden, omdat 4 jaar een (te) lange
periode is voor de school om echt te kunnen zien of er iets verandert is.
8

Vakantierooster 2019-2020
Kirstin deelt het voorstel voor het vakantierooster. De MR stemt hiermee in.
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Lerarentekort
Kirstin informeert over het lerarentekort. Ook de Beets wordt
geconfronteerd met een steeds verder toenemend lerarentekort. Er wordt
iedere week veel tijd en energie gestoken in het bemensen van de groepen.
Een manier om het lerarentekort (tot zekere hoogte) op te vangen is het
aanstellen van zij-instromers. Dit is in gang gezet. Door de complexiteit voor
het vinden van invallers worden ouders/verzorgers niet meer direct
geïnformeerd over een vervanging van een of enkele dagen. Dit kost
simpelweg teveel tijd. De MR heeft hier begrip voor.
Het zwangerschapsverlof van Gaby en Marieke v. Z. is inmiddels opgelost en
gevonden.
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Rondvraag
Marieke v. Z. gaat binnenkort met zwangerschapsverlof en Bas zijn MRtermijn loopt einde van dit schooljaar af. Marieke geeft aan dat hiermee een
plek vrij komt in de personeelsgeleding van de MR. Nynke (groep 3) en Riet
(groep 5) hebben zich verkiesbaar gesteld deze rol op zich te willen nemen.
Zij zullen de laatste twee vergaderingen van dit schooljaar aanwezig zijn bij
de MR-vergaderingen, waarnaar wij zullen kijken (door middel van een
verkiezing) welke van deze twee kandidaten definitief zal plaatsnemen in de
MR.
11 Afsluiting
Saskia sluit de vergadering.
Volgende vergadering: maandag 11 april 2019
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