Datum: 25-1-2022
Aanwezig: Bart, Martine, Marieke (notulist)., Maarten (online), Jeroen (tot 17:45), Willemijn, Titia,
Cornelis
Opening:
Martine opent de vergadering om 17:19
Notulen
worden geaccrediteerd in de vergadering van 10 maart
Mededeling AC
Er heeft nog geen kassacontrole plaats gevonden. Titia en Marieke zullen kascontrole met Jeroen
doen en daarvan in een van de volgende vergaderingen verslag uitbrengen.
Punten AC
De begroting van de AC wordt besproken
Cornelis heeft een vraag over de eventuele aanschaf van een AED.
Er wordt gekeken wat is afgesproken met de AC over de aanschaf van een AED.
• Martine kijkt hiervoor de notulen na
• Titia vraagt bij Paulien na wat er is afgesproken en kijkt naar een eventuele stichting voor het
sponseren van een AED apparaat.
Verhoging ouderbijdrage bij ouders over het algemeen goed ontvangen. Slechts een handje vol heeft
gereageerd bij Martine. Maarten geeft aan dat de verhoging van de ouderbijdrage regelmatig zal
moeten worden geïndiceerd. Jeroen, als penningsmeester AC beaamt dit.
Aandachtspunten vanuit de MR;
Door corona is het contact tussen ouders en leerkrachten er niet altijd beter op geworden. Ouders
hebben er o.a. behoefte aan te weten hoe het met hun kind gaat. De periode tussen het ouder/ kind
gesprek en eerste rapport is (daarvoor) te lang. Op dit moment gaat de leerkracht ’s middags mee
naar buiten. Ouders hebben er behoefte aan om ook een contact moment in de ochtend te hebben.
Het is belangrijk dat ouders goed de weg kunnen vinden naar de leerkracht als zij zich zorgen maken
over hun kind. De leerkrachtgeleding geeft aan dat als er zorgen over het kind bestaan er altijd
contact opgenomen wordt met de ouders. Ook kunnen ouders altijd contact opnemen met de
leerkracht. Het hoort niet zo te zijn dat ouders pas op een ouderavond horen dat het niet goed gaat.
Wel is het zo dat ouders en leerkrachten soms een andere mening hebben hoe het met het kind gaat.
Het team gaat nadenken hoe zij het contact tussen ouders en leerkrachten kunnen verbeteren. In de
klassenbrief zou regelmatig aan gegeven kunnen worden dat ouders altijd aan de bel mogen trekken
als zij zich zorgen maken.
Online onderwijs:
Een aantal ouders is niet tevreden over het online-onderwijs. Maar leerkrachten krijgen ook
complimenten.
Enige tijd terug is er een enquête afgenomen bij ouders. Het team heeft daarna aanpassingen
gedaan. Team is er voortdurend mee bezig. Er zal door directie opnieuw een enquête worden
uitgeschreven en dan zullen er, indien nodig aanpassingen worden gedaan.
Maarten brengt in dat stichting breed er veel meer samengewerkt zou moeten worden met andere
scholen. Zeker wat betreft online onderwijs. Titia gaat dit punt meenemen naar de directie van Twijs.
Gevaarlijke situatie Van Lennepweg/Vollenhovenlaan:
Directie doet een oproep aan ouders om rekening te houden met de gevaarlijke situatie die vooral 's
ochtends – zeker als het donker is en het regent - op de Van Lennepweg ontstaat bij halen en

brengen van kinderen: auto's stoppen voor de ingang en fietsers en voetgangers gaan kris kras door
elkaar.
Ouderavond:
De voorbereidingen voor de informatieve avond die door Floor Berger en Suzan Houben
georganiseerd gaat worden, lopen en zal wrs in het voorjaar georganiseerd worden.
Communicatie directie
Complimenten over de goede communicatie en benaderbaarheid van de directie.
De directie geeft aan dat zij heel veel tijd kwijt zijn aan corona perikelen.
Maarten geeft aan dat Twijs een veel grotere rol zou moeten nemen in de communicatie met ouders.
Taak van school zou moeten liggen op onderwijszaken. Titia heeft dit wel al gemeld bij directie Twijs.
Jaarplan
Door achterstand van de afdeling financiën geen gesprek gehad. Gesprek voor nieuwe periode staat
nu voor half februari gepland.
Verbouwing:
De verbouwing is goedgekeurd.
Maar wat de financiën betreft, wordt er bezwaar ingediend bij de gemeente door Petra de Baak
omdat er slechts een deel van het toegezegde geld voor de verbouwing beschikbaar wordt gesteld
Er wordt op korte termijn een bijeenkomst voor de bewoners georganiseerd, dus er moet gauw
duidelijkheid komen over de financiën.
Ventilatie
Twijs heeft de ventilatie in het plan voor de nieuwbouw opgenomen. Directie zal bij Twijs navraag
doen over ventilatiemogelijkheden op korte termijn
Rondvraag
Martine zal einde schooljaar na 6 jaar afscheid gaan nemen van de MR. Zij zal actie ondernemen
voor een opvolger. In de nieuwsbrief van februari zal zij een oproep doen voor een opvolger;
daarnaast zal zij zelf rondvragen wie geïnteresseerd is.
GMR
Hoe kan online onderwijs worden verbeterd? Volgens de GMR ligt dit voor een groot deel bij Twijs.
Er komt een brede oproep voor de vacature van voorzitter GMR.
Verder: zie notulen GMR
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