Notulen
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Ben van de Pavert (voorzitter)
Vanessa de Rijck (notulen)
Daniëlle van der Steen
Afwezig:

Femke Privé (directie)
Sazia Rasheed

Genodigden:

Sonja Pool (projectleider nieuwbouw DHS – mbt nieuwbouw)

Agenda
1)

Update nieuwbouw Jacob de Graefflaan

2)

Verslag vergadering 26 oktober 2021

3)

Mededelingen vanuit de directie

4)

Mededelingen vanuit de voorzitter

5)

Coronamaatregelen

6)

MR

7)

Rondvraag

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en hij heet iedereen welkom

1. Update nieuwbouw Jacob de Graefflaan
Sonja Pool, de projectleider nieuwbouw van DHS is digitaal aangesloten om een update te
geven en vragen te beantwoorden.
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Sloop / bouw
De asbestsanering is begonnen. Helaas is van tevoren niet bekend hoeveel asbest je kan
verwachten; zeker bij oude gebouwen is dit het geval. Helaas is er meer asbest aangetroffen
dan verwacht werd waardoor er vertraging is opgelopen. Het slaan van de eerste palen loopt
hierdoor vertraging op en is daarnaast afhankelijk van de grondsanering. Bij het slaan van de
1 e paal wordt de projectplanning weer opgepakt. Nog een punt van aandacht mbt eventuele
vertraging die zou kunnen ontstaan ligt in het materiaal en het transport van materiaal. Er zijn
overal materiaaltekorten o.a. door transport en dit is ook een onvoorspelbare factor. Nadat
de oplevering aan DHS heeft plaatsgevonden gaat er nog tijd overheen omdat DHS de
oplevering aan school moet doen. Als school worden wij zeker een half jaar van tevoren
geïnformeerd over de oplevering.
Juridische procedures
Bij DHS zijn er twee juridische procedures bekend mbt de nieuwbouw. Er is een procedure
gestart door bewoners van het nieuwe appartementencomplex en er is een procedure
gestart door een aantal bewoners van omliggende laagbouw (de directe buren). Met de
buren zijn goede gesprekken gaande en tussen DHS en de buren zijn goede afspraken
gemaakt; buren denken dat er met het nieuwe schoolgebouw meer geluidsoverlast zal zijn
en speciale tegels etc. worden geplaatst om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Het
lijkt er dan ook op de de bewoners van de laagbouw hun juridische procedure niet
voortzetten. De bewoners van de appartementen verwachten geluidsoverlast na schooltijd
door hangjongeren. De school zelf wil ook geen hangjongeren en/of daklozen. Er zal dan ook
een hek geplaatst gaan worden. DHS gaat in overleg met de buren over het soort hek en zal
na overeenstemming hiermee naar de welstandscommissie gaan. Als er overeenstemming is
zullen ook deze bewoners hun juridische procedure staken.
BSO
Aanvraag voor de BSO loopt nog; dit brengt de bouw verder niet in gevaar.
Vervolgafspraken
Sonja Pool zal weer aansluiten voor updates tijdens het MR-overleg van 17 februari 2022. Er
zal in februari ook weer informatie komen voor de ouders met de laatste stand van zaken.
De MR dankt Sonja voor haar aanwezigheid en toelichting.
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2. Verslag vergadering 26 oktober 2021
De notulen worden goedgekeurd.
3. Mededelingen vanuit de directie
Omdat directie niet aanwezig is wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
4. Mededelingen vanuit de voorzitter
Er zal weer een oproep komen om een nieuw MR-lid voor de oudergeleding te werven; dit
zal gevraagd worden binnen locatie Gaffelstraat en Willem Beukelszoonplein. MR-leden
zullen ouders waarvan zij denken dat zij een goede toevoeging zijn vragen naar hun
interesse.
Stephanie is (waarschijnlijk) voor het laatst aanwezig bij de MR en wordt door Daniëlle
vervangen.
Ellen zal nadenken over haar toekomst in de MR. Het rooster van aftreden zal door de
secretaris aangepast worden.
5. Coronamaatregelen
Op dit moment zijn er twee groepen in quarantaine en zijn er over de gehele school diverse
corona-besmettingen. Dit zorgt er voor dat er regelmatig veel leerlingen missen in de groep;
van leerkrachten wordt daardoor gevraagd zich regelmatig aan te passen en lesstof vaker
dan anders uit te leggen / te herhalen.
Dinsdag 14 december zal er weer een persconferentie zijn; wellicht dat de school een week
voor kerst dicht zal gaan.
6. MR
Rol penningmeester
Vanessa zal de rol van penningmeester op zich nemen; gegevens worden aangepast
Begroting
Zal komende vergadering besproken worden
MR-cursus
Komende vergadering zal Vanessa met een aantal mogelijkheden komen waar we dan uit
kunnen kiezen.
Jaarplan
Dit zal worden aangepast naar onze planning en gegevens en worden toegevoegd aan ons
reglement
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Openstaande zaken
Over de vloer en temperatuur van de Duinoordschool zijn er geen klachten meer bekend.
Mochten hier weer klachten over komen dan wordt dit opgepakt met de Duinoordschool.
Afgelopen schooljaar zou er een MTO plaatsvinden (medewerkerstevredenheidonderzoek);
dit heeft niet plaatsgevonden. Volgt deze dit schooljaar?
De MR wil zich nog steeds dmv een kort filmpje voorstellen om op de website te plaatsen; dit
willen wij doen zodra we weer “normaal” kunnen vergaderen.
7. Rondvraag
Mededeling: groep 8 gaat – als dit vanuit de overheid mag – gewoon op kamp 24 januari.
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