EXTRA MR-VERGADERING 15-01-2019 Onze Wereld
Aanwezig:| Rien, Eva, Maureen, Aartje, John H, Dilek, Karim
Afwezig: Anushka, Rofeida, Niyazi
1. Opening: nieuwe ontwikkelingen voor de nieuwbouw. Samenvatting door John H: wat is er
gebeurd van 2013 tot nu op het gebied van de nieuwbouw?
2. Voor de veiligheid, voorkomen van overlast en de kosten is het beter om de klassen in
gebouw 87 uit huis te plaatsen.
3. Aannemer Niersman kan het voor de begroting doen, met de voorwaarde: wel snel, want we
hebben nu tijd. Liefst voorjaarsvakantie, maar dat is niet haalbaar. 1 mei willen ze starten
met slopen. Maar waar gaan we heen met de kinderen?
4. Er was sprake van een vervangende school in de buurt van de Erasmusweg. Het busvervoer
daarheen is echter zeer duur. De vervangende locatie is ook niet meer beschikbaar.
5. De gemeente heeft vervangende lokalen gevonden op 4 verschillende scholen binnen 1,5 km
van de school. Op elke locatie zou een leerjaar kunnen. Dit is in principe gratis. Omdat dit
binnen 1,5 km van de school is, hebben we geen recht op busvervoer.
6. Daarnaast is de optie om noodlokalen op het sportveld van de Beijersveld te plaatsen
besproken en begroot. We zullen hiervoor echter bij het bestuur aanspraak moeten maken
op de reserves van de school. Het is de vraag of dit gaat lukken. Er is een risico dat dit in het
tijdspad niet gehaald gaat worden, en dat we opnieuw moeten heroverwegen of het
verbouwingsplan zoals het er ligt haalbaar is.
Het dilemma: gaan voor de vervangende lokalen die de gemeente ons aanbiedt, of ligt de voorkeur
bij de noodlokaal-optie?
Unaniem advies van de MR op het voorstel van de gemeente om de klassen van gebouw 87 op te
splitsen over 4 scholen binnen 1,5 km van de school: dit is een onwenselijke situatie. Wij adviseren
de optie met noodlokalen op het Beijersveld verder te onderzoeken en het bestuur te verzoeken
daar de reserves voor aan te wenden.
Argumenten:
1. Het is voor een lange periode van 10 maanden. Voor 10 weken zou zoiets al moeilijk zijn.
2. De school wordt verspreid over 5 locaties, hoe kun je dat samen een team zijn? Staan we dan
als team, als school, als MT nog overeind?
3. Hoe doe je dat met ziektevervanging, zeker gezien het toenemende lerarentekort?
4. Hoe bemens je het wandelen van en naar de Brandtstraat?
5. Hoe brengen ouders hun kinderen naar 5 verschillende locaties?
6. Hoe kunnen we de veiligheid en kwaliteit waarborgen als er 5 locaties zijn?

