
Notulen MR vergadering.  
Aanwezig Titia, Cornelis (directie), Willemijn, Maarten, Bart (MR), Absent: Marieke (MR) 
i.v.m. reken coördinator bijeenkomst.  

       
1. Opening – 17:15    

Bart Notulist   
 

2. Notulen  
De notulen van de vorige vergadering d.d. 31 oktober 2022 zijn goedgekeurd.    
 

3. Mededelingen GMR (HP)    
- HP gaat per januari stoppen met GMR, Stijn Kerskes heeft zich beschikbaar 

gesteld om zijn plaats in te nemen.  
- Ben Cüsters gaat Twijs aan het einde van het schooljaar verlaten. De GMR wil 

graag een tweekoppig bestuur, waar dat nu nog een eenkoppig bestuur is.   
- Cornelis zit samen met 9 andere (adjunct)directeuren in een 

benoemingsadviescommissie om op zoek te gaan naar een nieuwe bestuurder. 
Vanuit TWijs wordt nagedacht over anders inrichten van het onderwijs. De 
aanleiding daarvoor is dat er wordt verwacht dat binnen enkele jaren het 
lerarentekort landelijk oploopt naar 9.5% . En zelfs 14% aan leidinggevend 
personeel in het onderwijs. 

- Ook de Tijo zal hier in de toekomst mee te maken krijgen.  
- Mogelijke oplossingsrichtingen die worden onderzocht zijn onder meer:  

o groepen samenvoegen; 
o ander personeel een deel van het onderwijs laten doen, instructie door 

leerkrachten en later begeleiding door onderwijsassistenten;   
o Twijs zou meer willen zien dat leerkrachten ook ingezet kunnen worden 

op andere scholen.  
o Willemijn: Is het mogelijk om een soort groep (pilot) op te richten om als 

ouders/school hierover mee te denken? Deze gedachte is inderdaad 
interessant en hier wordt over nagedacht.  

- NPO middelen, 4% gaat naar het bestuurskantoor, moet er niet een deel naar de 
werkdruk van de directeuren. Twijs heeft medegedeeld hier bij een volgende 
probleemsituatie (Corona, o.i.d.) iets mee te gaan doen.  

- Activiteitenplan GMR gaat over inzet ICT middelen. (alternatieve scenario’s voor 
het lerarentekort)  

o Bart: De Tijo is behoorlijk voorzien qua ICT middelen. 
    

4. Mededelingen AC (Jelmer aanwezig namens de AC)  
Er zijn geen mededelingen. 
 

5. Aandachtspunten vanuit MR    
- Uitkomst kascontrolecommissie: de jaarrekening is goedgekeurd.  
- Ouderavond gepland voor 26 januari: Het onderwerp zou ‘social media’ kunnen 

zijn maar er wordt ook gedacht aan ‘Het verwende kind syndroom’.   
- Er wordt ook gedacht om de ouderavond qua datum te verzetten omdat het lastig 

is om het voor die tijd allemaal nog te regelen.  



o De MR leden gaan nog verder kijken of er wat te vinden is om in te huren.  
- De school gaat waarschijnlijk toneelgroep Kikid inhuren voor de groepen 7 en 8. 

Deze toneelgroep behandelt Social Media op een manier waarbij de kinderen 
direct onderdeel zijn van de uitvoering.  

- Jaarplan School/MR wordt gecontroleerd en toegepast in de vergaderingen van 
de MR.  

- Parkeersituatie van Vollenhovenlaan.   
Er is contact geweest tussen school en de politie omdat de situatie rond de wegen 
van de school soms ronduit gevaarlijk is. Er wordt nu af en toe gesurveilleerd door 
de politie.  

o De school is hiermee bezig. Er wordt mogelijk een verzoek bij de 
gemeente neergelegd om gele strepen bij de van Vollenhovenlaan te 
plaatsen om het parkeergedrag te veranderen.  

  
6. Mededelingen directie (Titia):     

- Verhoging TSO gelden  
o Cornelis: Vraag van Maarten in de vorige vergadering, kunnen we deze 

prijsverhoging niet rekken. Dat is inderdaad gelukt, de prijs gaat dan van 
€125 naar €135 per jaar (verhoging van 8%). De verhoging is in 
werkelijkheid 21% maar school kan dit enigszins opvangen, vandaar een 
verhoging van 8%.     

- Te laat komen leerlingen   
o Er wordt uitgelegd hoe dit ervaren wordt.   
o Willemijn, kan het niet zo zijn dat we de verantwoordelijkheid bij de 

ouders leggen, b.v.  
▪ Meerdere keren te laat - leerkracht belt.  
▪ Meerdere keren gebeld - directie belt.  
▪ Geen verandering, dan de allerlaatste stap leerplichtambtenaar.  

- Gedrag in de school wordt komende periode een aandachtspunt waar we extra 
op inzetten.  

o Meer rust op de gang  
o Beleefd en respectvol zijn 
o Luisteren naar andere leerkrachten / netjes omgaan met spullen van 

school en van elkaar. Groepen op één lijn  
We gaan nadenken over een escalatieladder – van lerarengesprek naar directie.  

- Samenwerking AC/school m.b.t. activiteiten wordt verschoven naar de volgende 
vergadering  

   
7. Rondvraag    

Geen rondvraag 

 

8. Afsluiting   
 


