Do 9 november 2021 17.00 – 19.15 uur

Notulen MR vergadering
Aanwezig: Martine, Maarten, Bart, Willemijn (AC), Titia (Directeur), Cornelis (Adj. directeur,
HP (GMR ingebeld). Saskia is afwezig i.v.m. cursus.
1. Opening
Taakverdeling – Bart notuleert.
2. Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.
3. Mededelingen GMR (HP).
• Meerjaren begroting/financiële status van Twijs. Er bleek een groter verlies in de
begroting dan verwacht. Twijs maakt zich daar echter niet heel druk om omdat er een
behoorlijke buffer is.
• NPO gelden discussie. Er is meer gealloceerd aan scholen die dat echt nodig
hebben. De GMR is niet comfortabel met de verdeling. Er wordt echter geld betaald
per kind, per school.
• Intentieverklaring met Haarlem/Schoten, vier scholen willen aansluiten bij Twijs. Deze
scholen schijnen financieel gezond te zijn en de gemeente is een voorstander om dit
door te voeren. Dit zou pas ingaan per augustus 2022.
• Speerpunten GMR:
- Twijs promoten als aantrekkelijk werkgever.
- Hoe onderscheiden wij ons t.o.v. andere stichtingen?
- Hoe kunnen wij leerkrachten aantrekken?
- Inlopen van de Corona achterstanden en het besteden van de Coronagelden.
(Titia: ‘Bij onze school is al bepaald waar de NPO gelden aan besteed gaan
worden. Dit is ook al getekend. En er is akkoord van het bestuur. Er is een
bepaald menu waaraan voldaan moet worden).
4. Verbouwing
Stand van zaken vertraging; contact met gemeenteraad.
Maarten heeft een conceptmail gestuurd, deze is minimaal aangepast en opgestuurd
naar de gemeente. De raad wil apart oordelen over één school. Dit komt terug in de
raadsvergadering.
Petra heeft aangegeven dat we al vijf jaar wachten en we hebben nog steeds geen
budget. Er Is geopperd dat Petra met de directeur van de Tijo en evt, iemand van de
MR zou kunnen aansluiten bij de raadsvergadering om ons gezicht te laten zien en
evt. nader toelichting te geven. Dit is ook de tip van Tip van Rogier van Tweel
(Gemeente Bloemendaal). Deze vergadering zal 16 december plaatsvinden.
Olivier Hendriks, bestuur SAB heeft bij de ambtenaar geklaagd en heeft contact
gehad met de wethouder maar krijgt vage antwoorden.
Genoemde personen willen zeker naar deze gemeentevergadering gaan. Maarten
kan er helaas niet bij zijn. Titia neemt het op met Petra. We zullen dit als Tijo doen en
houden contact met de SAB.
5. Aandachtspunten vanuit MR
• Planning gesprek Ben Custers m.b.t. vacature/ sollicitatie directeur.
• Coronabeleid.
Als school heeft de Tijo korte lijnen met de GGD. Ouders nemen ook contact op met
de GGD. De informatie die zij ontvangen is weer anders dan de informatie die de
school krijgt. Vanuit ouders worden daardoor zorgen gedeeld. Er komen echter ook
weer veel complimenten. Vanuit het MT wordt veelvuldig met ouders over Coronamaatregelen gecommuniceerd.

Vervolg 5. Aandachtspunten vanuit MR
• Evaluatie dyslexiebeleid: uitkomst gesprekken ouders – IB.
twee punten:
- meer aandacht voor informatievoorziening.
- meer begeleiding van de ouders, wat kan er op school? Hoe ziet de
begeleiding eruit?
- Er is een kwaliteitskaart dyslexie in de maak waarin heel duidelijk de stappen
staan hoe kinderen en ouders hierbij betrokken worden.
- Meer aandacht voor informatievoorziening (Titia).
- Er zou meer bereikt kunnen worden indien de IB-er meer betrokken wordt bij
gesprekken met ouders om dit meteen te behandelen als zorggesprek.
- Vanuit ouders komt de tip om leesouders te gaan gebruiken om te lezen met
de kinderen.
• Terugkoppeling kascontrole door MR: Saskia, Jeroen van Dijk en Titia.
Kascontrole is i.v.m. ziekte nog niet gedaan.
• Ouderavond
Suzan Houben neemt de leiding over de organisatie van de ouderavond (samen
met Floor Berger) De avond zal in januari, februari of maart gepland worden.
• Beslissing nemen op voorstel AC tot verhoging vrijwillige ouderbijdrage.
De AC wil de ouderbijdrage verhogen naar € 110,- euro per kind. Moet deze
omhoog en zo ja, hoe gaan we dit dan berekenen: stapsgewijs, in één keer,
afhankelijk van inkomen? De ouderbijdrage bedraagt al acht jaar € 95,- Door b.v.
de uitbreiding van de sportdag zijn de kosten behoorlijk verhoogd.
We beslissen dat de ouderbijdrage verhoogd kan worden naar 110 euro.
• Beslissing nemen op voorstel van kampcommissie of de ouderbijdrage voor het
schoolkamp van groep 8 omhoog moet door structureel hogere kosten voor het
vervoer per bus?
Ouderbijdrage wordt niet verhoogd, ouders vinden het leuk om kinderen zelf te
halen en te brengen. Voor de fietsen wordt een andere oplossing gezocht.
• Jaarplan school 2021-2022
Wordt volgende week aangeboden aan het bestuur. De MR heeft inmiddels een
kopie ontvangen.
• Resultaat begroting 2020-2021
gesprek heeft nog niet plaatsgevonden tussen Titia en bestuurskantoor, punt
schuift door naar volgende vergadering.
6. Mededelingen AC – Willemijn Tabbers.
• Financieel verslag en begroting AC
Is er nog niet vanwege ziekte. komt volgende vergadering.
• Beleid luizencontrole is besproken, er waren zorgen over de laatste uitbraak.
Uitleg over deze draconische uitbraak is door Titia gegeven. Verder geen
aantekeningen hierover.
• Organisatie Sinterklaas
Is lopende.
7. Mededelingen Directeur (Titia):
• Evaluatie start Titia, samenwerking Cornelis.
Titia en Cornelis geven weer hoe het op dit moment verloopt. Geen verdere
aantekeningen hierover.
• Personele ontwikkelingen/ formatie: bezetting.
Bemensing groep 7 – Om het mogelijk te maken dat Cornelis als Adjunct in het
MT plaats kan nemen hebben Cornelis en Bart beiden uitbreiding van uren
aangevraagd. Dit is nog wel op tijdelijke basis, tot 31 december om te kijken of dit
bevalt. Dit wordt in december geëvalueerd.
8. Wvttk/ rondvraag.
Vergadering van 25 januari moet verzet worden i.v.m. studie van Saskia.

Actiepunten n.a.v. deze vergadering
Verbouwing – Petra, Directie en MR gaan 16 december naar de
Gemeenteraadsvergadering. Nog nieuws?
Kascontrole bespreken in de volgende vergadering, Jeroen van Dijk, Saskia en
Titia doen de kas controle.
Bespreken dyslexie voortgang → Vierde MR-vergadering
Financieel verslag en begroting volgende vergadering
Nieuwe datum voor de vergadering van 25 januari.

