Notulen MR 17 november
Aanwezig: Judith; Johan; Marlies L.; Anja; Kees; Mieke; Catelijne; Susan; Rutger-Jan; Joris;
Erik; Olivier; Maarten
Afwezig: Claudia (mk)

Ad 1 Luchtklimaat op LeaDasbergschool, locatie EmilyBrontesingel / Johan
Er is jongsleden, door een extern bureau, onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit
op de LeaDasbergschool. Uitkomst rapport: die is slecht!
De architect die vooral naar het uiterlijk heeft gekeken; bezuinigingen tijdens de
uitvoering van de bouw (1 raam i.p.v. 3 per klas); luchtcirculatie-apparatuur die
niet (goed) functioneren en onderhouden worden. Allerlei factoren die ervoor
zorgen dat de waarden van de lucht niet in overeenstemming zijn met wat ze
moeten zijn.
De gemeente is niet happig om hier iets mee (& aan) te doen: naar schatting is een
minimale aanpassing gebudgetteerd op zo’n €180.000,= ; een volledige aanpassing
komt uit op ± €300.000,=. Daarbij komt dat er nog 5 andere scholen een slecht
rapport m.b.t. luchtkwaliteit hebben gekregen, dus een toezegging voor de èèn,
betekent een toezegging voor de anderen. De kosten lopen zo fors op voor de
gemeente.
Al eerder is er een rapport over de slechte luchtkwaliteit bij de gemeente
neergelegd, maar daar is eigenlijk niets mee gedaan!
De MR zou hier zeker een rol in kunnen spelen om de gemeente op hun
verantwoording aan te spreken en wellicht via politieke bemiddelingen druk
kunnen zetten om de gemeente tot serieuze actie te brengen. Een paar kleine
aanpassingen zijn niet voldoende om de luchtkwaliteit te verbeteren.
De MR gaat zich beraden op mogelijkheden om hier actie op te ondernemen.
Ad 2 Extra kleutergroep / Johan
In september is er een aankondiging gedaan dat er een extra kleutergroep zou
komen op de locatie EmilyBrontësingel, waar nog nadere informatie over zou
volgen.
In oktober hebben ouders een toelichtingsbrief ontvangen.
In november hebben de ouders een persoonlijke brief ontvangen waarin de
nieuwste ontwikkelingen en groepsindelingen van alle kleutergroepen zijn
medegedeeld.
 De kleutergroep van locatie Pythagorasstraat wordt overgeheveld naar de
locatie EmilyBrontësingel. Pauline (Grob) en Deborah zijn de leerkrachten
van de extra groep.
 Alle kleuters uit alle groepen zullen verdeeld worden over de 4 groepen:
criteria daarbij waren
a) een goede verdeling tussen oudsten en jongsten in elke groep
b)een goede verdeling tussen jongens en meisjes in elke groep
c) de zorgbalans verdelen over de 4 groepen



d) vriendjes en vriendinnetjes
e) geleidelijke instroom van jongsten over de 4 groepen verdelen.
De groep zal per 1 januari starten.
We kiezen ervoor om de kleutergroepen bij elkaar te houden, dus groep 3
van Marlies en Martine zal verhuizen.
Vraag was of de groepen 3 naast elkaar zouden moeten blijven? En welke
groep dan naar een lokaal op de begaande grond zou verhuizen. Marlies
en Martine hebben inmiddels ervoor gekozen om naar beneden te gaan.

Ouders zijn nu volledig geïnformeerd over de veranderingen die de extra
kleutergroep met zich meebrengen en of dat ook een verandering betekent
voor hun kind. Het is nog niet helemaal duidelijk of ook alle kleuters van de
Pythagorasstraat meegaan naar de EmilyBrontësingel. Sommige ouders willen
liever in de wijk blijven.
Johan merkt op dat de MR hier een kans heeft laten liggen om zich te
profileren als aanspreekpunt voor ouders en spreekbuis namens ouders. De
MR en de rol die zij speelt in school is niet (genoeg) bekend bij ouders.
NB:Dat is ook ons eigen speerpunt voor de cursus, daar willen we zelf ook verandering in
brengen….

Vanwege de tijd worden de agendapunten die er nog opstaan doorgeschoven naar de volgende
vergadering. Waar ook nog teruggekomen wordt op het Advies naar het bestuur toe aangaande het
voorgenomen besluit.
Volgende vergadering;

8 december
19.30 uur, locatie Emily Brontësingel
(zonder pizza, maar misschien wel met koekjes???)

