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Aanwezig: Marije, Kim, Fokke, Nini, Dennis, Maaike, Melissa en Marleen 
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 _____________________________________________________________________  
  

NOTULEN  
 

1. Marije opent de vergadering en heet Marleen Paping officieel welkom als nieuw lid van de 
oudergeleding.  
 

2. Notulen en actiepunten 13 september 2022  
N.a.v. de medezeggenschapsverkiezing heeft Dennis nagevraagd of er een digitale 
stemtool bestaat. Dat is het geval, maar deze bleek voor deze keer niet nodig.  
 

3. Vacature 
-  Leerkracht groep 3: de vacature is nog niet uitgezet, Twijs was nog niet akkoord. 
Inmiddels is de vacature wel klaar, maar moet hij nog geplaatst worden. Het zal niet 
lukken om voor 1 december een vervanger te zoeken. Aan het team is gevraagd om mee 
te denken over hoe de vacature uitgezet kan worden en het gat tijdelijk opgevuld kan 
worden. Voor december heeft Melissa vervanging aangevraagd, maar het is nog niet 
duidelijk of dat gehonoreerd wordt. 
- Directeur: de vacature voor een nieuwe directeur wordt op 30 november door HR van 
Twijs met het team besproken: wat voor iemand wil het team, wat heeft het team nodig, 
hoeveel fte is er nodig? Daarna moet er een benoemingsadviescommissie (bac) 
samengesteld worden. Melissa checkt hoe de bac samengesteld moet worden. In januari 
moet de vacature eruit. Frederieke maakt het schooljaar hier af, vanaf augustus 2023 
moet er een nieuwe directeur zijn. 
 

4. Update: 
- Schoolanalyse: sinds de vorige vergadering heeft de school alweer twee gesprekken 
gehad met het bestuur over de verbeterplannen. Dit ging op een constructieve en 
positieve manier. Voor het traject ‘goed worden, goed blijven’ komt de school niet in 
aanmerking, omdat de school daarvoor al te goed is. Dat is positief, maar ook jammer 
omdat er dan geen traject is waarin de school zou kunnen meelopen. Het volgende 
meetmoment is bij de CITO’s in februari. Voor groep 8 is er een extra rekenklas na 
schooltijd. Dennis heeft alle ouders gebeld en het plan voorgelegd. Daar kwamen wel wat 
kritische vragen over (waarom nu pas, waar komt dit vandaan?), maar over het algemeen 
zijn de reacties positief. In eerste instantie hebben alle leerlingen gebruik van gemaakt 
van dit aanbod, het loopt nu iets terug doordat kinderen afhaken die al goed genoeg 
scoren of die het niet redden qua concentratie. Rob geeft deze lessen. Er is nog niet 
zoveel te zeggen over de resultaten, dat zal in februari blijken bij de CITO’s en daarna de 
IEP-toets. Als de resultaten goed zijn, wordt er gekeken of dit systeem ook bij andere 
klassen toepasbaar en nodig is. De verbetertrajecten klinken de MR positief in de oren. 
De MR stelt voor om in maart Corine weer uit te nodigen voor een vervolggesprek over de 
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schoolresultaten. Melissa geeft aan dat het best pittig is om zo onder het vergrootglas van 
de inspectie en Twijs te liggen, maar er is goede hoop dat de resultaten beter worden. Er 
wordt minder tijd geïnvesteerd in extra dingen als het Adalbertustheater en de ateliers, 
zodat er vooral tijd is voor de basisvakken. 
- Klimaatbeheersing: er kan niets geregeld worden vanuit het systeem van de school en 
niets vanuit Twijs om het klimaat in school te verbeteren. De school hoort niet bij de Twijs-
scholen waar volgens de metingen iets gedaan moet worden. Melissa heeft een 
onderzoek gedaan naar airco’s en of die uit de werkdrukmiddelen betaald kunnen worden. 
De prijs is echter dermate hoog, dat dit geen optie is. En financiering vanuit de 
werkdrukmiddelen gaat ten koste van de inzet van extra leerkrachten. Vooralsnog kan de 
school nu niets. De MR vraagt of er nog alternatieven zijn, zoals groene dakbedekking. 
De kennis hierover is niet echt aanwezig, dus het is lastig om daar een gedegen advies 
over te maken. De MR dringt erop aan om het wel op de agenda te houden en het te 
blijven benoemen, in de hoop dat er op termijn een oplossing bedacht kan worden.  
- Pleinontwikkelingen: de wateroverlast op het plein is niet op te lossen door extra kolken 
op het huidige riool aan te sluiten zonder kunstgrepen (pompen). De oplossing zou 
moeten komen door het aanleggen van een extra kolken buiten het schoolplein met 
aansluiting op het gemeenteriool. Hiermee ligt het probleem volledig bij de gemeente. 
Twijs is hierover met de gemeente in gesprek en houdt Melissa op de hoogte van de 
vorderingen. 
- Schoolgebouw: de gemeente heeft een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd bij de 
school. Uit dat onderzoek blijkt dat er vleermuizen zijn. Dit betekent dat er nog twee keer 
een onderzoek moet komen naar de stand van de vleermuizenpopulatie (in april – 
broedtijd -  en augustus). De gemeente gaat ervoor zorgen dat de lokalen in januari 2024 
gerealiseerd zijn. Tot die tijd gaat de gemeente kijken of er noodlokalen in het dorpshuis 
kunnen komen. De MR maakt zich zorgen of in augustus de lokalen wel gebouwd kunnen 
worden als blijkt dat de vleermuizen er nog steeds zitten. Wat kunnen de consequenties 
zijn voor de bouw? Is dit het enige dat in de weg staat, of zijn er nog meer zaken? Melissa 
duikt hier met Frederieke verder in. Daarnaast is het nog de vraag hoeveel klassen er 
straks tijdelijk uit school moeten. Het MT bespreekt binnenkort uitgebreid hoe de aantallen 
per groep eruit komt te zien en wat de formatie dan moet worden. Dat geeft ook inzicht in 
hoeveel noodlokalen er moeten komen. Het onderwerp komt volgende vergadering terug 
op de agenda. 
- Verhoging TSO-bijdrage 22-23: 74% van de ouders heeft betaald. Er is daarmee ca.     
€. 8.000 opgehaald. Dat valt niet tegen in deze tijd waarin alles duurder wordt. 
  

5. Website en pagina MR 
De notulen van afgelopen vergaderingen en de actuele samenstelling van de MR staan 
nog niet op de nieuwe website. Er is inmiddels een pagina, maar die is vooralsnog leeg. 
Er is een nieuw cms, de data is niet gemigreerd. Het volgende moet erop: wat is de MR, 
wie zitten erin, hoe kom je in contact, vastgestelde verslagen en jaarverslagen. Dennis 
vult de pagina, Fokke stuurt de verslagen van het afgelopen jaar. In een van de komende 
Adalbertusjournaals komt er een kort bericht met vermelding van Marleen als nieuw lid en 
verwijzing naar de pagina. Fokke maakt dit. 

 
6. W.v.t.t.k. 

- Er is niets voor de rondvraag. 
 
 

De volgende vergadering is dinsdag 24 januari, 19.30 uur 


