
Notulen vergadering MR

Datum: 9 november 2021, 20:00-21:30 uur

Aanwezig: Petra Bensdorp Lubbers, Thijs Gitman, Wessel van Kampen, Roderick van der
Lee, Arjan Linnekamp, Ronald Steen, Marc Stekelenburg, Clemens Wenneker

Afwezig: Marjotta Bouws, Martina Laarman, Marcella Teijsen

Notulist: Clemens

Opening

Notulen en actiepunten besproken.

Begroting TSO

Thijs: kleine vraag voor Judith over schoonmaakmiddelen, maar verder weinig wijzigingen.
Ronald: overheveling naar school van kosten – kantoorkosten, materiaalgebruik. Haalt Judith nu
uit de voorraad van school. Er wordt behoorlijk wat afgedragen aan bestuur en school, vandaar.
Ook afschrijving laptop. Er wordt ingestemd met de begroting.

Begroting school

Ronald licht toe. Eerste ronde gehad. Spannend zijn de opgenomen NPO-middelen. Begroting
gaat over kalenderjaar. Bedragen NPO-middelen verspringen vanwege maanden schooljaar. In
februari nieuwe ronde over begroting. Peildatum 1 oktober gaat verschuiven naar 1 februari
(zou in principe niet veel moeten uitmaken). Op afgelopen teldatum 20 kinderen minder, er moet
1 fte bezuinigd worden, andere mogelijkheden zijn er niet. Inzet NPO-middelen kan, maar is
tijdelijk. NPO-budget gaat dit schooljaar waarschijnlijk niet op wegens gebrek aan personeel.

Witte gebouw voortgang

Arjan informeert. Respijtweken zitten erop. Aantal zaken zijn opgelost, maar meest prangende
zaken niet. Water uit de stopcontacten heeft chronische vormen aangenomen. Wasmachine op
nr.99 mocht niet, want in buitenruimte. Niet met brandweer eens. Gebouw nr.99 valt ook



geluidsoverlast op. Opties: brief aan portefeuillehouder Pappot. Terug naar meneer Peeren
(Bouwmeester met pensioen sinds deze week). Ronald vult aan: klimaat in gymzaal erg slecht
(CO2). Ook nu filters vervangen zijn. Temperatuur standaard 20 graden Celsius. Eerst Pappot,
afhankelijk van reactie portefeuillehouder zwaardere middelen (bijvoorbeeld Parool). Arjan gaat
door en volgende keer weer op vergadering als agendapunt.

Opvolging Ronald

Er moet in december een profiel zijn. Ronald licht stappen toe. Gisteren gesprek met (nieuwe)
bestuurder Bert Groenewoud van OOadA. BenoemingsAdviesCommissie (BAC), in ieder geval
iemand uit bestuur en uit de MR. Eerst profielschets (vraag aan MR – wat voor directeur?). Op
basis daarvan wordt advertentie opgesteld, uitgezet januari, hopelijk april reactie. Er wordt over
doorgepraat, uitkomst: Ronald stuurt profielschets andere school OOadA als voorbeeld.
Roderick stelt zich beschikbaar als ouderlid. Eindproduct op basis van  College van Bestuur
(Bert Groenewoud) en ook input team. Petra bekijkt wie vanuit het team dit gaat oppakken
(opmerking achteraf: uit elke bouw iemand, zo bleek).

MR/OR avond

Marc licht toe. Lopen door school onzeker. Digitaal? Arjan vanuit cursus: andere mogelijkheden
Elke nieuwsbrief. Op website school stukje mr met content. Als avond niet kan digitaal
inderdaad. Februari/maart nu als richtpunt, voor nu even afwachten welke coronamaatregelen
genomen gaan worden. Thema’s? Experts?

Fietsparkeerplekken

Petra: weinig nietjes. Is er vanuit school mogelijkheid om gemeente te vragen meer nietjes te
plaatsen? Parkeervakken zijn onveiliger – angst dat fiets gestolen wordt. Ronald: beleid
gemeente gaat dat niet doen, want nietjes leidt tot weesfietsen – is beleid. School heeft wel zelf
een mogelijkheid, want achterdeur is gerepareerd, dus je kunt je fiets op het achterpleintje
zetten, achter E42.

Verkeersonveilgheid hoek hazenstraat.

Arjan heeft afspraak om 15:15 uur te gaan kijken. Video opgestuurd. Komen achteruit gereden
terwijl ouders en kinderen staan te wachten met fietsen. Ronald: er loopt al iets via gemeente.
Mauricio heeft in februari contact gehad, er komt een proefpaaltje aan begin Hazenstraat.
Orlanda kan het paaltje vervolgens om 9:00 uur weghalen.



Rondvraag

Ronald: mailtje over coronamaatregelen. Ouders ob kunnen met mondpakje school nog in
(meeste scholen doen dat niet meer). Zo lang mogelijk verdere maatregelen uitstellen.
Hulpouders in school handhaven ook zo lang mogelijk (met mondkapje dus). Suggestie Arjan.
Clubjesmiddag alleen in eigen klas? QR code voor hulpouders (vrijwillig). Wessel: het moet ook
niet te makkelijk worden, voor oudere kinderen of is bij de deur brengen prima. Algemene
consensus: zo dicht mogelijk bij regels blijven, belangrijkste om zo lang mogelijk vol te houden
is ob-kinderen naar klas brengen.

Overzicht instemming/vastgesteld

▪ instemming begroting TSO

Overzicht acties

▪ Arjan neemt contact op met portefeuillehouder, afhankelijk daarvan vervolgstappen.
▪ samenstelling bac pmr
▪ Ronald: voorbeeld profielschets andere school OOadA
▪ Marc/oudergeleding: rouleren gmr?
▪ oudergelding: terugkerende onderwerpen?

Overzicht komende onderwerpen

▪ witte gebouw vervolg
▪ bac

Geplande vergadering

▪ nog af te spreken

Volgende vergadering: 14 december


