Notulen MR 22 maart 2016
Aanwezig
Beau, Siet, Souad, Valeri, Pieter, Jane, Remmelt, Bauke.
Deels:
Peter (architect), Fred van der Linde (huisvesting STAIJ), René Rigter (bestuursvoorzitter
STAIJ).
Afwezig
Geraldine, Matty
Geraldine heeft aangegeven dat ze er tot de zomer niet meer bij kan zijn.

Uitbreiding
Door populariteit van de school is er door STAIJ een subsidie aangevraagd en gekregen voor
uitbreiding. Wens was namelijk om geen dependance te maken.
Beste oplossing is een extra etage bovenop de school, met twee extra lokalen. Dit biedt ook
eventueel de mogelijkheid hier in de toekomst nog twee lokalen op te zetten. Belangrijk
voordeel hiervan is dat er geen aanpassing van het bestemmingsplan nodig is (kost veel tijd).
De twee extra lokalen komen bovenop de lokalen van klas H en E. De staalconstructie in
deze lokalen moet versterkt worden. In de hoek ‘bij de container’ komt een nieuw
trappenhuis.
De werkzaamheden moeten zoveel mogelijk in de vakantie gebeuren. Voor de afbouw zijn
dan waarschijnlijk nog enkele weken nodig.
In mei duidelijkheid over planning en akkoord van gemeente, daarna bouwvergunningprocedure. Budget is krap, dus niet zeker of gemeente akkoord is.
Fred stuurt de tekeningen na (via Valeri), inclusief de geveltekeningen.
Uiterlijk moet in 2017 gebouwd worden. We proberen nu om dit al in 2016 te doen, maar
anders zou het ook volgend jaar kunnen.
Vraag vanuit de MR is of dit geen kans is om ook meer (eigentijdse) zaken mee te nemen in
de (te verbouwen) lokalen. Ideeën hierbij zijn:
- flexibele tussenwand tussen de lokalen;
- sensoren (internet of things)
- ledverlichting
- evt. andere digitale middelen.
Advies MR

De MR is positief over het plan, aangezien het mede de mogelijkheid geeft om de verdeling
en grootte van de klasse te verbeteren. De MR waarschuwt echter om het plan niet te
gehaast uit te voeren, gezien de korte tijd voor de zomervakantie. Als er niet echt aan het
begin van de zomervakantie gestart kan worden, kan het beter een jaar worden uitgesteld.

Formatie plan 2016/2017
De benodigde bovenbouwleerkracht komt er sowieso komend schooljaar, los van fysieke
uitbreiding.
Met de toevoeging van de 25e groepsleerkracht voor de bovenbouw, stemt de MR in met
het formatieplan 2016/2017.

TSO
Naar aanleiding van de vorige bespreking in de MR hierover zijn er een aantal zaken
gebeurd:
1. Er zijn evaluatiegesprekken gevoerd met de vrijwilligers van de boven- en de
middenbouw. De ervaringen hiermee (ook van de vrijwilligers) waren zeer positief.
2. De roosvice- voorraad slinkt aanmerkelijk langzamer: er wordt minder zoet gemengd
en meer water gedronken.
De begroting voor volgend jaar levert een aanzienlijk tekort op. De ouderbijdrage is al 5 jaar
niet verhoogd, dit moet nu dus wel gebeuren. Om de begroting sluitend te krijgen moet de
ouderbijdrage met 17% stijgen.
Daarnaast is het nodig om een nieuw administratief systeem aan te schaffen, aangezien de
huidige methode zeer veel tijd kost. Het advies van directie is om de mogelijkheid van
betaling per jaar te blijven aanbieden. Hiervoor moet de aan te schaffen software dan wel
worden aangepast.
Besluiten MR:
 De MR is unaniem akkoord met het aanschaffen van een nieuw administratief
systeem.
 De MR is unaniem akkoord met de voorgestelde prijsverhoging.
 De MR adviseert om de bijdrage in het vervolg ieder jaar een beetje te laten stijgen,
om dergelijke grote sprongen in de toekomst te voorkomen.
Volgende vergadering: 31 mei vanaf 18 uur (inclusief etentje).
Agendapunten volgende keer:
 Verkeer
 GMR
 Engels onderwijs
 Terugblikken / vooruitblikken

