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Aanwezig: Marije, Kim, Fokke, Nini, Dennis, Maaike, Melissa en Marleen (kandidaat-lid) 
 
 
AGENDA  

1 Opening 
2 Notulen en actiepunten 13 juni 2022 
3 Terugkoppeling schoolanalyse Twijs 
4 Klimaatbeheersing school 
5 Pleinontwikkelingen 
6 Verhoging TSO-geld 22-23 
7 Update schoolgebouw 
8 Opvolging oudergeleding MR 
9 W.v.t.t.k. 

 _____________________________________________________________________  
  

NOTULEN  
 

1. Marije opent de vergadering en heet Maaike welkom als nieuw lid van de P-geleding van 
de MR. Vandaag schuift ook Marleen Paping aan als kandidaat-lid van de MR. Nini geeft 
aan dat ze een training van de MR wil volgen en vraagt of er nog iemand anders 
meegaat. Maaike heeft ook interesse. 
 

2. Notulen en actiepunten 13 juni 2022  
N.a.v. de ventilatie: dit punt blijkt ook op de agenda van de GMR te staan, het speelt dus 
op meerdere scholen. Melissa heeft hier meer informatie over, dit komt terug bij 
agendapunt 4 over de klimaatbeheersing. 
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Terugkoppeling schoolanalyse Twijs 
De school grijpt bij rekenen de eerste vier weken van het jaar terug op de stof van vorig 
jaar, zodat hiaten weggewerkt kunnen worden. Binnenkort zullen de resultaten met de 
IB’ers geëvalueerd worden.  
Frederieke en Melissa hebben een gesprek gehad met Twijs over de tegenvallende 
resultaten en verbeterpunten, maar het is lastig om te achterhalen wat Twijs precies als 
verbeteracties wil. Frederieke en Melissa vragen een vervolggesprek aan om beter te 
achterhalen wat Twijs er nu precies van vindt en om te kijken of ze zich eigenlijk wel op de 
juiste informatie baseren. Melissa koppelt de volgende vergadering terug hoe dit gesprek 
geweest is. 
 

4. Klimaatbeheersing school 
Melissa heeft niet het gevoel dat er iets aan het klimaatprobleem binnen de school 
gedaan wordt vanuit Twijs. Airco’s aanschaffen mag vanuit de werkdrukmiddelen, maar 
het lost eigenlijk niets op en het is bouwkundig niet goed in te passen (de slangen zouden 
uit de ramen moeten hangen). Twijs geeft aan dat de Co2-waarden niet boven de 
maximale limiet zijn en dat de temperaturen niet bij de hoogste van Twijs horen. Dat is op 
zijn minst verrassend met temperaturen rond de 29 graden. Aanpassing van de 
ventilatiesystemen staat pas gepland voor 2033. Kan dit niet meteen aangepakt worden 
als de twee lokalen opgebouwd worden en het ventilatiesysteem daarvoor toch al 
aangepast moeten worden? Melissa gaat daarover het gesprek aan met Twijs. 
  

5. Pleinontwikkelingen 
De school heeft een werkgroep schoolplein ingesteld. Die gaat aan de slag met de ideeën 
die er al zijn voor het schoolplein en werkt deze uit. Het aanpassen van de afwatering van 
het plein is een gemeenteklus en die gaat dat niet doen. Er lijkt daarom geen oplossing te 
zijn voor de wateroverlast. De pleinverbeteringen zijn daarom vooral om het plein leuker 
te maken. De Oudercommissie heeft besloten € 3.000 ter beschikking te stellen voor de 
verbeteringen. Het lijkt de MR een goed idee om ouders te betrekken bij het aanpakken 
en aanpassen van het schoolplein. Er zijn ongetwijfeld ouders die vrijwillig willen helpen 
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klussen. De OC wil daar ook op inzetten. Melissa geeft dit door aan Patrick. Ook de 
leerlingen kunnen meedenken over de plannen, als ze goede kaders krijgen. 
 

6. Verhoging TSO-geld 22-23 
Het voorstel vanuit de directie is om de vrijwillige bijdrage voor de TSO te verhogen naar 
€ 44. Dat is € 1 per kwartaal meer. Daarmee zullen niet de volledige kosten gedekt 
worden. Afgelopen jaar was er een tekort van ca. € 3.000. De MR geeft aan dat de 
bijdrage ook omhoog kan naar € 45 om nog een klein deel van de kosten extra te dekken. 
Melissa stuurt de brief over de vrijwillige bijdrage langs de MR voor 23 september. Rond 1 
oktober wordt de oproep uitgestuurd naar de ouders.  
 

7. Update schoolgebouw 
Er is nog geen datum bekend voor de start van de opbouw. De bouwtijd bedraagt ca. 6 
maanden, dus uiterlijk 1 maart moet er gestart worden. Er moet door de gemeente en de 
omgevingsdienst nog gekeken worden naar de plannen i.h.k.v. het bestemmingsplan.  
Dennis vraagt zich af hoeveel overlast de bouwwerkzaamheden gaan opleveren. Melissa 
geeft aan dat men liet weten dat er weinig overlast zou zijn, maar zal dat nog checken. De 
MR is ook benieuwd naar het tijdspad, Melissa gaat ook dat navragen. Als de lokalen niet 
op tijd af zijn, moeten er noodlokalen komen. 
Naast de lokalen zelf moet er ook materiaal aangeschaft worden (digiborden, tafels, 
stoelen e.d.), de MR adviseert hier tijdig mee te beginnen. Vooralsnog kan er weinig 
besteld worden omdat dit afhankelijk is van de formatie en de vraag of beide lokalen 
gevuld worden. Deze gesprekken zijn meestal pas in januari of februari, maar het is de 
bedoeling dat ze dit jaar eerder zijn. Dit punt komt de volgende vergadering terug. 
 

8. Opvolging oudergeleding MR 
Door het vertrek van Kim uit de MR komt er een plek vrij in de oudergeleding. Er zijn twee 
kandidaten die interesse hebben. Willen zij beide in de MR, dan zullen er verkiezingen 
komen. Volgens artikel 3 uit het MR-reglement moeten ouders een schriftelijke stem (mag 
ook digitaal) kunnen uitbrengen. De stem moet herleidbaar zijn naar een persoon, zodat 
er niet tot in het oneindige anoniem gestemd kan worden. De MR heeft de voorkeur voor 
een digitale stemprocedure, Dennis vraagt bij de ICT-afdeling van Twijs na of er een 
stemtool is. Marije benadert de kandidaat-leden of ze zich daadwerkelijk kandidaat willen 
stellen.  

 
9. W.v.t.t.k. 

- Er komt weer een sollicitatieprocedure voor een directeur, opzet en planning zijn nog 
niet precies bekend. Er zal t.z.t. iemand uit de MR in de benoemingsadviescommissie 
(bac) moeten plaatsnemen. 
- Melissa en de MR bedanken Kim voor haar bijdrage in de afgelopen jaren aan de MR en 
de GMR van de Bavo-stichting.  
 
 

De volgende vergadering is dinsdag 15 november, 19.30 uur 


