Notulen MR Lea Dasbergschool maandag 23 maart 2015
Aanwezig: Judith van Wessem (vz.), Johan Bosma, Anja Wils, Mieke Roelofs, Kees van den
Berg, Marlies Lamens, Erik Grob, Rutger-Jan Berkeljon, Olivier Glas, Joris Jacops, Maarten
Vriens ( toehoorder )
Afwezig: Susan de Haas, Claudia Allards

1. Mededelingen en notulen vorige vergadering.
Geen opmerkingen over de notulen. Ook geen mededelingen.
2. Luchtklimaat Lea Dasbergschool.
Anja: Het zou een goed idee zijn om contact te leggen met GGD
/jeugdverpleegkundige. Actie??
Vanmiddag heeft het gesprek plaats gevonden met dhr. Pollarini (hoofd
onderwijshuisvesting). Hij wil de onderzoeken nog eens laten doen; de koninklijke
route. De ventilatie is nooit goed ingesteld (ingeregeld) en daarbij deugt het ontwerp
van de school niet. Ventilatiesystemen functioneren niet of zijn stilgezet vanwege het
lawaai. Dhr. geeft aan dat gemeente zich wil houden aan het bouwbesluit. Er zal
begonnen worden met noodmaatregelen, zoals gaten boren in de muren voor betere
ventilatie. Ook wordt er geprobeerd verbetering te bewerkstellingen met een
ventilator en extra open ramen.
Belangrijk is dat de koninklijke route niet te veel tijd gaat kosten. Dhr. Pollarini oppert
om “escalaties” te laten plaats vinden om het een en ander te laten versnellen.
Jaap heeft instructie gehad om de ventilatie beter te regelen.
Pauline de Haan heeft gehamerd op de communicatie met de ouders over deze
kwestie. Ook bij het bestuur is het signaal hierover aangekomen en serieus genomen.
Gezien het feit dat dit probleem ook op andere scholen speelt, lijkt het verstandig om
nu door te pakken.
Een concept notitie van BWE-adviseurs over het binnenklimaat van de Opmaat is
rondgedeeld.
Erik heeft contact gehad met de gemeente in de persoon van Patricia Rits. Het
rapport is boven water, maar verder gaat het er bureaucratisch aan toe.
Vraag is welke rol de MR in deze wil spelen. Er spelen verschillende belangen van de
gemeente en de Basis, met een status quo als resultaat.
Afgesproken wordt om in de nieuwsbrief de ouders te informeren dat het
binnenklimaat nu een belangrijk onderwerp is in de MR (actie Marlies )
Daarnaast wordt afgesproken om het bestuur van de basis een brief te sturen waarin
kenbaar wordt gemaakt dat de “koninklijke route” voor de MR niet wenselijk is (actie
Judith en Kees).
Ook zal er contact worden opgenomen worden met de arbeidsinspectie van school
(actie Marlies).

3. Stand van zaken sluiting Lea 1
Er gaat een plan gemaakt worden voor de verhuizing van Lea 1 en de sluiting van het
gebouw. Uitgangspunt is dat tot de laatste dag in de klassen gewoon les gegeven kan
worden. Om de lokalen is al begonnen met opruimen en overhevelen. Ook instanties
worden geïnformeerd over de sluiting en dat de hoofdlocatie Emily Brontësingel zal zijn.
Jaap is bezig op Lea 2 een extra berging te maken.
Met leerkrachten wordt overlegd over het kennismaken met Lea 2 door de kinderen van Lea
1 . Ook voor de toekomstige lokalen, klassen en leerkrachten is aandacht.
Inmiddels is gebleken dat er volgend jaar 15 groepen zullen zijn. Dit betekent dat er geen
lokaal bij hoeft te komen. In de toekomst is dit mogelijk wel nodig. Hiervoor geldt een
procedure. De vergunning is aangevraagd om, waarschijnlijk twee noodlokalen te kunnen
plaatsen als het nodig is.
15 leerlingen van Lea 1 gaan naar andere scholen. 26 leerlingen blijven op de Lea
Dasbergschool. Het keuzeproces is goed verlopen.
Inzet was dat groep 7 van Lea 1 over zou gaan als klas. Deze groep krijgt Niels Holleboom als
bekende leerkracht. Niels wil dit zelf ook en het lijkt te gaan lukken.
Vraag is hoe er van vier kleuterklassen weer drie kleuterklassen gemaakt gaat worden. Johan
voelt zich hier ongemakkelijk over. Voor de kinderen van groep 1 is dit lastig.
Er is een gesprek geweest van Manon Kets en het team. Hier is de onvrede over de gang van
zaken besproken. De MR-kwestie over instemming/ advies is verder niet meer ter sprake
geweest.

4. Formatie en personeel:
Johan doet een aantal mededelingen over de formatie in het nieuwe schooljaar. Deze zijn
onder embargo, om mogelijk te maken dat ouders en leerkrachten hier door hem zelf
geïnformeerd kunnen worden.
5. Continurooster:

Het is niet wenselijk om op korte termijn (na de zomervakantie) te starten met een
continurooster. Wel zou al gestart kunnen worden met het raadplegen van de ouders.
Het is belangrijk om helder te communiceren met ouders en vooral transparant te zijn over
de procedure.
Er komt een cao. Elke werkdag wordt 0,2fte. Hierdoor wordt het makkelijker om met
mensen te schuiven. Hierdoor is het wellicht mogelijk om een continurooster te kiezen van
5x 8.30-14.00.
Bij de enquete gaat de voorkeur uit om de lijnen kort te houden (leerkrachten) ten behoeve
van een hoge respons.
De vraag is hoe concreet het voorstel is dat we aan de ouders gaan voorleggen. Suggestie
om bijvoorbeeld drie scenario’s voor te leggen. Wat blijft is dat de beslissing bij het
schoolbestuur blijft.
Afspraak is om scenario’s uit te werken (actie Mieke + rest team).

Ander punt is de mogelijkheid om gezinnen van Lea 1 tegemoet te komen in de
overblijfkosten. Reden hiervoor is dat deze gezinnen min of meer gedwongen moeten
overblijven door de grotere afstand die ze moeten afleggen om op school te komen.
6. Rondvraag:
Kees: Jouke is GMR-ouderlid komt zonder bericht niet naar de GMR. Judith zal haar
aanspreken. Als Jouke vervangen moet worden zal Eric haar opvolgen.
Maarten: neemt afscheid van de MR. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.
Joris: Is lang niet bereikbaar geweest per e-mail. Vanaf nu weer in de lucht.

