Notulen MR vergadering 5 november 2020
Aanwezig: Martine (voorzitter), Maarten, Coily, Paulien (directeur), Titia (adjunct-directeur)
HP (GMR), Anne-Trije (AC), Bart (notulist).
1. Opening
Actie
Buitenlokaal
Signaal beter contact tussen bestuur en directies
Gesprek huiswerk
Uitleg referentieniveaus

Wie
AC (Bernt)
HP
Paulien, Titia, HP
MT (Sanne)

2. Notulen vorige vergadering d.d. 27 augustus jl. goedkeuren.
De notulen van de vorige vergadering zijn akkoord.
3. Mededelingen AC (Willemijn):
a) Stand van zaken buitenlokaal?
Bernt heeft het buitenlokaal op zich genomen. Er wordt contact opgenomen met de
gemeente.
b) Overzicht beroepen alle ouders?
Komt terug in de volgende vergadering (Dit is eigenlijk geen onderwerp voor de MR)
c) [aanvulling vragen bij Willemijn]
Sinterklaas en Kerst zijn wat betreft de AC lastig te doorgronden vanwege Corona.
Paulien heeft besproken met de Sint commissie wat er wel kan. Sint komt aan op school
met één Piet. Er is geen intocht om 8.30 uur met alle ouders. De AC heeft hele leuke
cadeautjes gekocht.
Kerst:
Coily: Inzet groep 8 bij het rondbrengen van Pannenkoeken.
Titia: De Kerstcommissie wil eerst even met elkaar overleggen wat ze haalbaar vinden
en daarna met de AC om tafel. Het is een samenwerking tussen commissie en AC. Indien
we alleen pannenkoeken eten komt er een andere invulling van de avond. De
leerkrachten moeten dan een ander programma maken voor de avond.
Maandag 9 november komt de Kerstcommissie samen.
AC heeft geïnvesteerd in duurzame Kerstverlichting.
Anne-Trije - Vanuit het AC komt de opmerking dat in de nieuwsbrief van vandaag heel
veel informatie stond. Ouders zouden door de hoeveelheid afhaken en het niet lezen.
Opvoeren qua aantal, zodat de nieuwsbrief niet zo vol staat is geen optie wat Paulien
betreft. De nieuwsbrief zou minder informatie kunnen bevatten maar dat is ook niet
wenselijk.
4. Mededelingen Directeur (Paulien)
a) Stand van zaken corona maatregelen

Paulien: Vorige week zijn de nieuwe maatregelen gecommuniceerd. Als leerkrachten
proberen we er zoveel mogelijk rekening mee te houden. Afstand houden tot de kinderen
is onmogelijk. Kinderen in quarantaine is wel spannend.
Het gebeurt vaker dat ouders gewoon de school inlopen en zich dan niet aan de regels
houden. Dat zorgt vaak voor extra werk.
Titia: Er is gecommuniceerd dat mondkapjes worden gewaardeerd maar het wordt steeds
meer normaal.
Martine heeft gehoord dat ouders blij zijn dat de school gewoon open is. Ook de ateliers
worden enorm gewaardeerd.
b) Sint- en kerstperiode
Zie 3c.
c) Personeel
Is een hoofdpijn dossier, zwanger zijn Loraine, Sanne Griekspoor, Linda en Willemijn.
Willemijn gaat ook nog verhuizen en komt dan niet meer terug.
Vervanging voor Loraine (Gerben) en Sanne (Marluc) is al geregeld. Linda is waarschijnlijk
niet zo moeilijk. Judith komt nu terug van een heupoperatie en staat waarschijnlijk over
vier weken weer volledig voor de groep. Ingrid is voorlopig nog ziek. Dan zijn er ook nog
gewone ziektes. De vervangingspool biedt hopelijk soelaas wat betreft Linda.
Vanuit het personeel komen positieve geluiden.
d) Audit (vanuit Twijs bestuur)
De audit wordt op dinsdag 10 november gehouden i.p.v. afgelopen maart. Paulien geeft
aan dat de audit geen goede afspiegeling zal zijn omdat Corona een heel ander werk
systeem vraagt. We zitten op het moment met heel veel wisselend personeel. Audit gaat
over ons aanbod en het didactisch handelen. Paulien ziet het als een goede nulmeting.
5. Stand van zaken
a) Noordwijkse methode/ keuze ateliers
Vak ateliers di/do-middag, keuze ateliers op vr-middag. Laatste studiedag ging over de
NM. Bij de keuze ateliers werkt het niet altijd dat alle groepen door elkaar zitten.
Volgende ronde worden de groepen gesplitst in 3 t/m 5 en 6 t/m 8.
b) Cito’s:
In juni van het vorige schooljaar (2019/2020) zijn de cito’s rekenen, spelling en lezen
afgenomen, er zijn toen geen achterstanden naar voren gekomen. De huidige groepen 3
en 5 zijn iets achteruit gegaan met spelling. Deze kinderen hebben echt basale
vaardigheden gemist door de eerste Corona golf. We hebben de afgelopen week Cito
begrijpend lezen afgenomen.
c) PO/VO-avond, groep 8-adviezen en NIO-toets
In groep 8 is extra de NIO afgenomen, binnenkort gaat de uitslag mee naar huis. De
leerkrachten hebben het nog niet besproken omdat de uitslag net binnen is.
Martine vraagt of het misschien zinvol is om de NIO elk jaar af te nemen. Paulien geeft
aan dat we het net voor de gehele groep hebben afgeschaft. We zullen het wel doen voor
individuele leerlingen.
De PO/VO informatie avond voor groep 8 ouders is speciaal gehouden om de ouders op
de hoogte te houden.

d) Verbouwing
Het is wachten op de gemeente, het duurt allemaal heel erg lang. Vandaag zijn ze
geweest om te meten maar Paulien weet echt de status niet. We wachten nu al een half
jaar op de toestemming.
e) Informatievoorziening ouders
Meer of minder informatie in de nieuwsbrief - zie 3c.
6. Mededelingen GMR (HP)
HP heeft een verslag gestuurd. Ze hebben met de raad van bestuur en de raad van
toezicht gesproken.
- Stakingsgelden - Blijft dat bij TWIJS of gaat het naar de scholen? - Paulien heeft nog
geen bericht gekregen dat het stakingsgeld er is.
Dit geld mag niet aan leerkrachten uitgekeerd worden die hebben gestaakt maar
moet door de school gebruikt worden voor school gerelateerde zaken.
- NIO – Er was een discussie over de inzet hiervan.
- Financiën van de gebouwen. Er vallen veel gebouwen onder TWIJS, ze willen een
additioneel personeelslid aanstellen die kan adviseren m.b.t. het ontroerend goed.
- Raad van Toezicht – financiën. Er waren wat zorgen bij de GMR wat betreft de
overschotten van de SALOMO stichting van voor de fusie. De RvT gaat hier induiken.
- Bestuursstructuur, er waren altijd twee bestuurders, men heeft het er nu over om één
bestuurder te behouden.
- HP heeft zijn zorg geuit dat er te weinig contact is met het bestuur.
- Binnen de personeelsgeleding en oudergeleding zijn niet altijd de doelstellingen van
TWIJS bekend. TWIJS services en de GMR moeten hierin gaan voorzien.
- HP, Titia en Paulien maken nog een afspraak om over het huiswerk te praten.
- Beter ‘best practices’ delen tussen TWIJS scholen Voorbeelden: Tijo geeft presentatie
over Noordwijkse Methode ervaringen, discussie huiswerk.
7. Wvttk / rondvraag
- Paulien: Uitleg referentieniveaus – Sanne Wassenaar wil een keer uitleg geven. Ze belt
een keer met de oudergeleding om dit te bespreken.
- Maarten: De wethouder die over onderwijs gaat kent Maarten goed. Hij zou misschien
iets kunnen betekenen m.b.t. de verbouwing maar Paulien geeft aan dat het via het
bestuur loopt.
8. Besloten deel - alleen MR
Geen besloten deel deze vergadering.

