Agenda MR-vergadering 30 januari 2020 19.30 uur
Aanwezig: Steven, Noor, Elsabeth, Jeanette, Paul (deels), Hubert
1. Integraal Huisvestingsplan (update)
Wethouder heeft aan Paul aangegeven dat de gemeente zo spoedig
mogelijk met de huisvesting van de Theresia (inclusief Partou) aan de
slag wil.
Gemeente wil dit mogelijk koppelen met bebouwing aan de overzijde.
Wethouder heeft Stichting verzocht zo snel mogelijk een
voorbereidingskrediet aan te vragen (dekking kosten voorbereiding,
betreft gemeentegeld, ongeveer jaar doorlooptijd)
Paul heeft inmiddels 300K aangevraagd (gebaseerd op IHP-normeringen
per m2 x €2250, geldt in de gemeente Bloemendaal als 6 à 8% van
totaalsom, zeer indicatief). Er is nog geen voorschot genomen op
eventuele ver- of nieuwbouw, al neigt de staat en herinrichting naar
nieuwbouw (mogelijk zou de voorgevel inclusief kap intact kunnen
worden gelaten.). Het huidige pand is 95 jaar oud, het doel is een school
te bouwen die lang meegaat en toegerust is op het moderne onderwijs
Steven geeft aan dat ouders sterk lijken te hangen aan het karakter van
de school (in weerwil van sfeerloze nieuwbouw, die op sommige plekken
alweer achterhaald is).
Paul geeft aan dat de gemeente betaalt dus inspraak heeft in opzet,
vraag is in hoeverre zij hangt aan esthetiek (inpassing in de welstand)
versus pragmatische/moderne inzet.
Bestuur is opdrachtgever, uitkomst moet toekomstbestendig, exploitabel
gebouw zijn. Bestuurlijke invulling project vanuit Stichting nog
onduidelijk.
Brief wordt voorgelegd aan gemeenteraad (naar verwachting op z’n
vroegst in maart, actie Hubert: agenda gemeente volgen). Bij toewijzing
gaat bestuur in gesprek met MR en wordt een architect in de arm
genomen om een visie te presenteren.
Kavel is beperkt, aannemelijk is dat er in verdiepingen moet worden
gebouwd. Optie is te pogen de gymzaal te bouwen op het te betrekken
voetbalveld of enige uitbouw richting Dennenheuvel.
2. Strategische Beleids Agenda
Is goedgekeurd door de GMR. Hieruit wordt het schoolplan geformuleerd

voor de komende 4 jaar. Uit dat plan wordt het jaarplan gedestilleerd.
MR moet deze voor 1 augustus bekrachtigen. Concepten worden
tussentijds gedeeld. Agenderen voor 14 mei. SBA wordt door Jeannette
gedeeld.
3. Verkiezingen
-Hubert levert voor 12 februari aan Jeannette stuk aan om in Parro
verkiezingen voor O-MR aan te kondigen
-Noor wordt tijdelijk vertegenwoordigd door Jaap
4. Jaarstukkencyclus (update)
Aangeleverd door Jeannette en opgenomen in aankomende agenda’s
5. Verkeerssituatie (update)
-Uitnodiging wordt herhaald in aankomend nieuwsbericht van 12
februari
-Jeannette heeft gemeente statusupdate gevraagd mbt zebrapad
Kennemerweg
-Handhaving komt regelmatiger langs
-Extra parkeerverbod(herhalings-)bord geplaatst
6. Sinterklaas
Item wordt in team besproken, Hubert koppelt terug aan ouder
7. Ouderpanel
-Onderwerp: (hoe om te gaan met) Actualiteit in de klas
-Moderator Caroline Erkelens (Fenom, schoolt ook leerkrachten).
Elsabeth bevestigt Caroline
-In teamvergadering deelnemende leerkrachten benaderen
-Na vakantie ouders benaderen
8. Rondvraag
Jeannette
Personeelsmutaties:
Britt en Veronique (onder coaching van Elsabeth)
Nick proberen bij kleuters

Steven
Communicatie: ruimte voor interpretatie in Parro berichten verzonden
door het team
Noor
Geen punten
Elsabeth
Aanwezigheid GMR-vergadering? Hubert meldt Theresia af
Hubert
Afronding afgelopen ouderpanel?
Jeannette: volgt visiestuk vanuit team over Identiteit, onder assistentie
van Leonoor

