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Aan de Medezeggenschapsraad van OBS de Winde

Betreft: adviesprocedurevoorgenomen verhuizingSytwinde
Datum: 15 mei 2019

Geachte medezeggenschapsraad,

Op 19 april 2019 heeft u mij geadviseerd over het voorgenomen besluit om met ingang van l augustus
2019 alle groepen van obs de Windete huisvesten in, dan wel in de directe omgevingvan, het gebouw
van de Poort. Hierdoor wordt het gebouw van de Sytwinde afgestoten en weer in eigendom
teruggegeven aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Uw advies luidt om, met inachtneming van door u aangegeven conclusies en aanbevelingen
(deeladviezen), het voorgenomen besluit uit te voeren.
Ik dank u voor dit advies en zal het voorgenomen besluit in haar geheel overnemen en omzetten in
een definitief besluit.

Voorwat betreft uw conclusies en aanbevelingen (deeladviezen) geefik hieronder mijn reactie.
Plaatsin noodlokalen

Ik begrijp uit deze vraag dat het hier gaat om het plaatsen van noodlokalen bij de Poort.
Met de gemeente is niet gesproken over het plaatsen van noodlokalen bij de Poort.
Zoals ik ook heb aangegeven in mijn reactie van 11 april 2019 (punt 7, eerste bullet) is er sprake van
leegstaande ruimte/lokalen in andere scholen en is de gemeente tot nog toe coulant geweest om deze
ruimten nog niet te claimen. Zolang deze leegstand er is, zal een gemeente niet overgaan tot het
plaatsen van noodlokalen. Dit nog los van de vraag of er ruimte rondom de Poort is om noodlokalen
te plaatsen.
Continurooster

Het is een prima suggestie om te onderzoeken of de invoering van een continurooster kan bijdragen
aan verlaging van de verkeersdruk(-te) rondom de Poort. Invoering van een dergelijk rooster is een
zorgvuldig en vaak langdurig traject en dat kan naar onze mening niet voor het begin van het schooljaar
2019/2020afgerond zijn.
Zo spoedig mogelijk zal de directie het eventueel aanpassen van de schooltijden oppakken en daarbij
vanzelfsprekend het team, de ouders en de medezeggenschapsraadmeenemen. De directie heeft dit
reeds met u besproken.
Formatie 2019 2020

Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de formatie voor het schooljaar 2019/2020. De
directeur zal daarover uiterlijk op de eerstvolgende vergaderingvan de mr duidelijkheidgeven.
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Verhuis- herinrichtin s lan

De interne projectgroep is inmiddels uitgebreid met een externe verhuiscoördinatordie de opdracht

heeftom alle zakenrondom deverhuizingte regelen. Ditis met namegebeurdom de directeuren het
team te ontlasten. Het opstellen van een verhuisplan is onderdeel van de opdracht van deze

verhuiscoördinator. Dit plan en de uitvoering hiervan zal regelmatig met de directie en het team
worden besproken. Ook de medezeggenschapsraaden de ouders zulten periodiek worden ingelicht
over de voortgang. Zie hieronder bij "tenslotte".
Inte ratie lan

De directie zal ervoor zorgen dat de integratie van beide locaties zo prettig en zo soepel mogelijk
verloopt. Hierbij zal ook de medezeggenschapsraad worden gevraagd om mee te denken..
Verkeersveili heid

De inzet van directeur, bestuurder en andere schoolbesturen blijft onverminderd hoog om ervoor te

zorgen dat de verkeersveiligheid rondom de Poort zo groot mogelijk is. Er is een werkgroep die
hiervoor zoveel mogelijk input levert. Daarbij zal een ieder zijn/haar verantwoordelijkheid moeten
nemen; de gemeente, de scholen, en de weggebruikers.
Financiële evol en

Ik verwacht u half mei een vergelijkend financieel overzicht, inclusief toelichting, te kunnen sturen. Dit
overzicht is gebaseerd op de vergelijking tussen enerzijds de huidige situatie met twee locaties en
anderzijds de toekomstige situatie met locatie de Poort en tijdelijk gebruik van lokalen in de buis.
Werk roe verhuizin

Zie mijn reactie hierboven bij "verhuis-en inrichtingsplan".
School lein De Poort

Zoals u weet is er een bedragvan 25.000 beschikbaarvoor het schoolplein. Dit bedrag zal worden
besteed in overleg met het team. Er is een werkgroep gevormd en er is een extern bureau dat de

werkgroep zal begeleiden. Uitgangspuntvoor de werkgroep is dat de leerlingen een actieve bijdrage
kunnen leveren aan het ontwerpen van het plein. Uiteraard zal de mr worden geïnformeerd over de
voortgang. Hierbij zal worden uitgegaanvan een veel groenere situatie.
TSO en BSO

Zoals genoemd in mijn reactie van 11 april jl. (Punt 4. Aandachtspunten) zal de directie met de
organisaties van kinderopvang spreken over de kwaliteit en het aanbod van de opvang op de Poort. U
zult als mr hierover geïnformeerd blijven worden.
Marketin -en communicatie lan

Er is inmiddels contact opgenomen met een extern bureau om de Winde beter te positioneren als
kwalitatiefgoede openbare school. Wanneer meer duidelijkheid is over deze ondersteuning zal dit
worden gecommuniceerd met de medezeggenschapsraad.
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O enbaarmakin

documenten

Ik stel voor dat op de website van de Winde, onder het kopje MR een map wordt aangemaakt met de
naam "VerhuizingSytwinde".
Hieronderzullen de volgende documenten worden geplaatst.
Mijn adviesaanvraag van 20 maart 2019;
Uw vragen en opmerkingen van 4 april 2019;
Mijn antwoord van 11 april 2019;
Uw advies van 19 april 2019;
Deze reactie van 15 mei 2019;

Kunt u mij spoedig laten weten of u zich kunt vinden in mijn voorstel?
Tenslotte

Vanaf heden tot aan de zomervakantie zal er hard moeten worden gewerkt om de verhuizing goed te
laten verlopen. Alle betrokkenen, directie, team, medezeggenschapsraad,externen en bestuur zullen
hierbij goed moeten samenwerken. Een goede communicatie over de voortgang van het proces is
hierbij belangrijk en we zulten hiervoor onze uiterste best doen. Via de nieuwsbrief van de school zullen

u en de ouders eens per twee weken worden ingelicht over de stand van zaken van de verhuizing.
Mocht u in komende tijd hetzij uit de mr, hetzij van ouders, signalen krijgen dat er vragen zijn over het
verhuisproces dan verzoek ik u deze direct door te geven aan mevrouw Van den Berg.
Het is in ons alter belang dat de situatie op de Winde ondanks de komende hectische periode stabiel

blijft.
Met vriendelijke groet,

Carl Fikenscher MOC
Voorzitter CvB

Kopie:
Directie OBS de Winde
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