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

1 Opening 
2 Notulen en actiepunten 14 juli 2021  
3 Schoolzaken 2021 

a. Start 
b. Schoolgids 
c. TSO 
d. Personeel 

4 Update huisvesting en instroom, aannamestop 
5 RI&E 
6 Rondvraag  

 _____________________________________________________________________  
  

NOTULEN  
 

1. Marije opent de vergadering en verwelkomt Nini, die tot de MR toetreedt als nieuw lid. Er 
is nog plek voor een extra personeelslid, Evert gaat rondkijken. 
 

2. Notulen en actiepunten 14 juli 2021 
Onze contactpersoon bij de GMR van Twijs, John Leenen, is gestopt. De vacature van de 
GMR is opgevuld, maar wie onze nieuwe contactpersoon zal zijn is nog niet bekend. 
Marije zal contact opnemen met de GMR om duidelijkheid te krijgen. 
Het MR-mailadres werkt niet meer, waarschijnlijk is er iets niet gemigreerd toen alle IT 
werd overgezet naar een nieuwe server. Evert gaat er achteraan en zal een nieuw 
account aanvragen. 
Marije heeft de dorpsraad gemaild over de omgevingsanalyse. De dorpsraad heeft 
toegezegd om in gesprek met de gemeenteraadsleden ter sprake te brengen dat de groei 
van de Adalbertusschool harder gaat dan de gemeente heeft geprognotiseerd. 
 

3. Schoolzaken 2021  
a. Start 

De start is goed geweest. Het was wel druk, met een wisselend programma van 
schoolreisjes, cultuurweken, scholendag e.d. Er moet nu een periode met rust gaan 
komen. De combinatieklas 2/3 gaat goed, de leerkrachten zijn tevreden over hoe het 
loopt. Er wordt goed gewerkt en de sfeer in het team is goed. De onderwijsassistent 
van de bovenbouw gaat 1 dag minder werken om haar studie af te maken, vanuit de 
stichting lijkt er mogelijk structurele vervanging te zijn. De vervangingspool voor zieke 
leerkrachten is nog wel een zorg. Wat corona betreft is de hoop dat de school niet 
meer dicht hoeft. Uitval is tot nog toe miniem geweest, zeker in vergelijking met 
andere scholen. 

b. Schoolgids 
De schoolgids is klaar, maar nog niet naar de MR gestuurd. Dat doet Evert deze week 
nog, uiterlijk 1 oktober moet hij geüpload zijn bij de onderwijsinspectie. De MR doet 
nog even een snelle scan. 

 c. TSO 
Op maandag, dinsdag en donderdag is er een hulpouder. Er is er ook nog eentje 
nodig op de vrijdag. Voor de leerkrachten blijft het wel erg intensief. Er zijn erg veel 
kinderen tegelijk op het plein, het is goed opletten dat die elkaar niet omver lopen. 
Begin volgende week gaat de betaallink voor de vrijwillige bijdrage eruit. Alles wat er 
binnenkomt is mooi meegenomen om de exploitatie van de overblijf rond te krijgen. 

d. Personeel 
Iedereen is goed teruggekomen van vakantie en is goed gestart. Evert is tevreden 
met de bezetting. Het draait op dit moment allemaal goed.  
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4. Update huisvesting en instroom, opnamestop 

Twijs heeft nieuwe informatie geleverd waaruit blijkt dat er meer leerlingen moeten komen 
dan eerder was aangegeven om in aanmerking te komen voor aan- of uitbouw. Dat is een 
tegenslag, het gevoel heerst dat de Adalbertusschool er niet toe doet, dat Spaarndam te 
veel buitengebied is om interessant te zijn voor de stichting. De prognose van Twijs gaat 
uit van 213 kinderen in 2022, het aantal aanmeldingen van de school per oktober 2022 zit 
op 245. 
Deze cijfers van Twijs leveren echt een probleem op: het is nu al behelpen en meer 
ruimte lijkt er niet in te zitten. Met de kleine groep 7 van dit moment is het nog net te doen 
in de voormalige lerarenkamer, maar zodra die groep weg is, is er serieus ruimtegebrek.  
Petra de Waard en Ben Custers van de stichting worden uitgenodigd om te proberen hen 
de ernst van de situatie te laten inzien. De voorzitter van de GMR wordt hierin 
meegenomen. De komende GMR-vergadering is maandag 4 oktober, Marije probeert dit 
onderwerp daar als urgent op de agenda te krijgen. 
 

5. RI&E 
De RI&E is volledig ingevuld door alle betrokkenen (Personeelsgeleding van de MR, 
managementeam, BHV’ers). Hieruit kwamen 72 aandachtspunten naar voren. Er wordt 
nog doorgepraat over een aantal kwesties in korte vergaderingen om te bepalen welke 
issues het meest urgent zijn. Belangrijke aandachtspunten zijn werkdruk en 
klimaatbeheersing, ook zijn er nog wat plekken die qua veiligheid verbeterd moeten 
worden. Een aantal aanpassingen moeten bovenschools opgepakt worden, het is nog niet 
duidelijk welke budgetten daarvoor op welke termijn beschikbaar zijn. Ook is er een aantal 
quick-wins te behalen waar Evert snel op kan handelen. Evert rondt het stuk binnenkort af 
en stuurt het dan naar de MR. 

 

6. Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 

De volgende vergadering is maandag 22 november, 19.30 uur 
 


