Notulen MR vergadering OBs de Schuthoek 18 Maart 2021.
Locatie; Schuthoek Zuidlaarderveen.
Aanwezig; Anita Noord, Ron, Michel, Bas, Anita Huisman, Afine.
1. Ingekomen stukken nieuwbouw.
Het document Oriëntatie Zuid-Wester en Schuthoek Transitie van oude gebouwen naar nieuwbouw
Stichting Baasis is gedeeld en besproken in MR vergadering 15 Maart. Daarmee is het wantrouwen
gegroeid omdat de wens vanuit team en MR om ver-nieuwbouw tot de mogelijkheden zou behoren.
Er lijkt besloten te zijn dat er wordt overgegaan tot het vormen van een IKC en een fusie met de
Zuidwester. We voelen ons niet meegenomen in het proces. Vragen die gesteld worden omtrent vernieuwbouw blijven onbeantwoord terwijl het proces nu snel lijkt te gaan. De vragen die
onbeantwoord blijven en meerdere malen zijn gesteld;

•

De Directie Schuthoek zegt nu dat de gemeente de Schuthoek niet wil vernieuwbouwen. De gemeente neemt deze besluiten wordt gezegd. In eerdere
gesprekken met het team is door iemand van de gemeente ook in bijzijn van
iemand van stichting Baasis wel ver- nieuwbouw toegezegd.

•

De vraag blijft; Is vanuit de gemeente inderdaad een nee op ver-nieuwbouw
gegeven? Of wil juist stichting Baasis dat zelf niet?
Zitten stichting Baasis en gemeente op 1 lijn? Of worden plannen gemaakt en
stappen gezet afzonderlijk van elkaar?
Binnen de MR krijgen we geen grip op de processen betreft goede huisvesting en
toekomst van de school. Er lijkt al veel besloten te worden door de stichting
Baasis zonder goed overleg of transparante inzage van processen. Mag het
budget dat de scholen tot zijn beschikking heeft openbaar gemaakt worden? Dan
geeft het ons de mogelijkheid om mee te denken in welke mogelijkheden er voor
de school zijn.
We hebben gehoord dat de gemeente 100.000 euro beschikbaar heeft voor het
opknappen van het Harens Lyceum? Dit om tijdelijk onderdak te bieden aan
scholen terwijl dit gebouw over een paar jaar gesloopt zal gaan worden?
Het Schuthoek team wil toch ook onderzoeken of ver- nieuwbouw tot de
mogelijkheden behoord. Wat is nu de reden waardoor het Stroomdal wel heeft
mogen ver-nieuwbouwen?

•
•

•

•

Reactie Janet op bovenstaande:
Wij hebben van de gemeente een bedrag gekregen voor nieuwbouw en / of vernieuwbouw van de
school. In het document van Boukje is inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn van het huidige
gebouw. Er er staat dat de kosten vanwege de staat van het gebouw en zeer waarschijnlijk zijn de
kosten voor vernieuwbouw hoger dan nieuwbouw.
De MR vindt dat dit dan wel eerst goed uitgezocht kan worden.
2. visie IKC.

Er wordt veel gesproken over het vormen van IKC’ s. We hebben het ook kunnen lezen in de krant
van Tynaarlo. Met name in het interview met de directeur van OBS De Westerburcht is over IKC
gesproken. We zijn erg geschrokken van de toon en afspiegeling van deze visie. Daar maken we ons
zorgen over. We willen ook dit aan de gemeente vragen of hier ook onderzoek naar gedaan is onder
de inwoners en dan met name de ouders van schoolgaande kinderen.
Reactie Janet: De directeur is daar zelf ook van geschrokken. Ze heeft nog geprobeerd om het terug
te halen. De digitale versie is anders begreep ik van haar. Het is dus niet zoals de directeur het
verwoord heeft. En is ook niet de visie op IKC.
Wat betreft beloftes over vernieuwbouw , dat is misschien genoemd als optie maar ook hier geldt:
Dat zou uitgezocht moeten worden, wat de meest optimale mogelijkheden zijn voor de school met
de gelden die beschikbaar zijn. Is dat nieuwbouw of vernieuwbouw. Het lijkt mij dat dat ook
meegenomen wordt in het onderzoek.
De MR vindt dat Janet daar zelf ook actie in kan ondernemen. Ze zit zelf in deze commissie.
Janet: De stafmedewerker huisvesting is op dit moment al een jaar afwezig i.v.m. ziekte. Het is lange
tijd niet mogelijk geweest voor de Stichting om inzage te hebben in haar stukken. Zelf heb ik ook
geen enkel document op SharePoint over afspraken of beloftes over de nieuwbouw. En ook niet over
de plek.
De MR vindt het opvallend dat er keer op keer door de directeur wordt gezegd dat bepaalde
documenten missen op school of bij de Stichting. Dit is vreemd. De vraag van ons is dan ook of we
erachter kunnen komen of ze echt missen of dat hier iets anders aan de hand is.

3. verhouding PMR en OMR-leden.
Overleg is gesproken over een juiste formatie van MR in verhouding ouder en personeel. Ook het
aantal staat ter discussie. Ron geeft aan dat het moeilijk te combineren is met eigen werk. Er wordt
een oproep gedaan voor aanmeldingen van nieuwe MR leden. Het regelement is nog niet duidelijk
op aantal MR leden die zitting mogen hebben en welke zittingsduur geldt. Afine zoekt uit welke
regelement van toepassing is.

4. Gemeente benadern.
Omdat een uitnodiging is gedaan door projectteam nieuwbouw voor een informatie bijeenkomst 19
April wordt een tijdsdruk ervaren om goed voorbereid daarbij aanwezig te kunnen zijn. We besluiten
om de gemeente ook de vragen te stellen die nu onbeantwoord blijven. Anita stelt namens de MR
een brief aan de gemeente op om meer inzicht te krijgen in het proces en op de visie van alle
belanghebbenden die een invloed uitoefenen op het proces. Omdat we graag meer inzicht willen
hebben om goed mee te denken en mee te beslissen.

