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Aanwezig: Marije, Kim, Fokke, Nini, Dennis,  
Afwezig met bericht: Evert, Melissa 
 
AGENDA  

1 Opening 
2 Notulen en actiepunten 17 januari 2022 
3 Concept-jaarverslag 20-21 
4 Update BAC nieuwe directeur 
5 Update huisvesting 
6 Schoolzaken algemeen 
7 RI&E – definitief plan van aanpak 
8 Rondvraag 

 _____________________________________________________________________  
  

NOTULEN  
 

1. Marije opent de vergadering. Evert is verhinderd, daarom vergadert de MR dit keer zonder 
directie. 
 

2. Notulen en actiepunten 17 januari 2022 
Na een kleine aanpassing worden de notulen goedgekeurd. Nini heeft gebeld met 
Nanette, de contactpersoon van de GMR, over de besteding van de NPO-gelden aan de 
tekorten van de stichting. Het probleem is bekend, er lijkt echter weinig aan te doen. De 
medezeggenschapsraden hebben geen instemmingsrecht op de begroting, alleen 
adviesrecht.  
Dennis vraagt nog bij Dianne de procedures rondom de plusklas op: mag iemand die al in 
de Day-a-week-school zit ook in de plusklas zitten? 
  

3. Concept jaarverslag 20-21 
Het jaarverslag is verlaat op de agenda gekomen. N.a.v. het jaarverslag vraagt de MR 
zich af wat het resultaat is van de vrijwillige bijdrage voor de TSO. Nini vraagt na of de 
samenvatting van de handreiking dyslexie uiteindelijk nog gemaakt is. Het jaarverslag 
wordt goedgekeurd. 
 

4. Update BAC (benoemingsadviescommissie) nieuwe directeur 
Uit de eerste selectieprocedure is geen kandidaat naar voren gekomen. Er wordt nu 
gekeken hoe dit opgelost kan worden, bijvoorbeeld via een interim of een directeur van 
een andere school die nog twee dagen kan inspringen bij de Adalbertusschool.   
 

5. Update huisvesting 
De gemeente heeft inmiddels besloten dat de school een permanente uitbreiding van het 
aantal lokalen mag doen door middel van een opbouw. Dat is positief nieuws. De lokalen 
zouden gerealiseerd moeten zijn op 1 januari 2023, maar dat lijkt onhaalbaar. De meest 
realistische inschatting is dat de lokalen opgeleverd worden met ingang van schooljaar 
23-24. In de tussentijd moet er dus een tijdelijke oplossing komen voor de extra groep 0 
die in januari 2023 moet beginnen. Een van de weinige opties is het inrichten van de 
speelzaal als tijdelijk lokaal. Niet ideaal, maar veel andere mogelijkheden zijn er niet.  
 

6. Schoolzaken algemeen 
- CO2-waarden: deze zijn slecht, maar ze vallen voor het grootste gedeelte binnen het 
bouwbesluit. Dat maakt het lastig. Voor de gezondheid van de leerkrachten moet het echt 
beter. De onlangs gemeten waarden gaan naar Twijs toe, of dit echter iets zal uithalen is 
de vraag. De pot om de ventilatie te verbeteren is leeg. De bijdrage vanuit het rijk is 
miniem. Er lijkt op korte termijn dus geen oplossing voorhanden. Er is ook melding 
gedaan bij de bedrijfsarts. 
- Het schoolplein moet verbeterd worden. Twijs heeft toegezegd dat de kolken geplaatst 
gaan worden en dat ze op de riolen worden aangesloten. Dat laatste is iets dat de 
gemeente moet regelen. De gemeente heeft echter aangegeven nog niet op de hoogte te 



NOTULEN 
                    MR-VERGADERING 21 maart 2022 

pagina 2 van 2 

 

zijn van deze opdracht. Het lijkt dus bij Twijs te blijven hangen. Ook het voetbalveld is 
eigenlijk aan vervanging toe, er zitten gaten in het veld die het gevaarlijk maken. Twijs 
heeft het schoolplein bekeken en geconstateerd dat het niet opgehoogd hoeft te worden, 
wat gezien de plassen die er blijven staan een wonderlijke conclusie is. Marije vraagt 
Evert naar ideeën om dit vlot te trekken. Kim zoekt uit of er via goede doelen wellicht 
mogelijkheden zijn om extra financiering te krijgen voor het aanpassen van schoolpleinen.  
- Formatie: deze is nog niet rond, zowel qua mensen als qua budget. Er moet nog extra 
fte voor een leerkracht voor groep 0 komen. De NPO- en werkdrukgelden zijn ingezet 
voor onderwijsassistenten, er is daarom geen geld over voor extra leerkrachtformatie. De 
MR wil graag inzicht in de begroting, Marije vraagt Evert of hij deze kan aanleveren voor 
de volgende vergadering.  
 

7. RI&E – definitief plan van aanpak 
De MR heeft kennisgenomen van de RI&E, het is echter niet duidelijk wat de risicoklasse 
betekent (is 1 hoog of laag?). Het lijkt de MR goed dat de genoemde punten worden 
aangepakt. Het document leeft naar het idee van de P-geleding van de MR niet echt. 
Dennis vraagt Patrick hoe het loopt en wat de vervolgstappen zijn en zal het op de 
agenda zetten voor een teamvergadering. 
 

8. W.v.t.t.k. 
- NPO-gelden: Dennis geeft aan dat de bedragen die per leerlingen beschikbaar zijn, 
lager uitvallen dan verwacht. Daarnaast wordt er ook nog wat afgeroomd voor de 
stichting. Het geld dat eigenlijk besteed zou worden aan extra ondersteuning door 
onderwijsassistenten, is nu besteed aan vervanging voor de klas. Dat zou eigenlijk uit de 
vervangingspool moeten komen, maar Twijs redeneert dat vervanging voor de klas de 
achterstanden niet erger maakt, dus dat het vanuit de NPO-gelden betaald kan worden. 
De achterstanden lijken vooralsnog niet ingelopen te worden, wat wordt ondersteund door 
de CITO-scores. Corinne wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering om hier 
toelichting op te geven. 

 
 

De volgende vergadering is maandag 16 mei, 19.30 uur 


