
 
 
 
Notulen 
Medezeggenschapsraad Annie MG Schmidtschool Den Haag 

 

 

Notulen – MR 2018-2019 Pagina 1 van 3 
 

Datum:  30 oktober 2018 Tijd: 19.30u Locatie: JDG 

Algemeen 

Aanwezig:  Hannie Dalhuisen  
Peter Fiechter  
Marieke Heikens 
Bertus Janssens (Directie) 
Stephanie Kervezee 
Bastiaan Korving  
Hendrik Metselaar 
Femke Privé (Directie) 
Ellen Silvertand  
Amy Spaans 

   

Afwezig: 
 
Genodigden: 
Voorzitter: 
Secretaris:   

Ellen de Boer 
Mariska Schrage 
 
Hannie Dalhuisen 
Ellen Silverentand 

   

Notulist: Hendrik Metselaar    
Notulen nummer 
Datum volgende vergadering: 

1819_2 
29 november 2018, Jacob de Graefflaan 

   

Agenda  

1 Opening & Notulen 
2 
3 
4 

Update Nieuwbouw 
Actie Punten 
Mededelingen Directie 

5 Jaarplan 
6 Hoornse model 
7 Rondvraag 

1 Opening & Notulen 

De voorzitter opent de vergadering. 2 leden zijn niet aanwezig. 

2 Update Nieuwbouw 

Geen nieuws van Sonja Pool, proces loopt. MR heeft nog geen afspraak met 
de architect. De architect is nog niet bij de welstand geweest. Correspondentie 
van de nieuwbouw zal vervolg krijgen op een nieuwe website van DHS. 
Gemeente is bezig met wissellocatie, nog geen definitieve locatie. 
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Verkeerssituatie wordt door de gemeente bekeken als de nieuwbouw gereed 
is, aanpassingen in de verkeerssituatie worden dan eventueel bepaald.  
 

3 Actiepunten  

Onderwerp Actie Planning 

Bord met MR-leden en OR-leden; leden sturen foto’s door 
naar Hendrik 
 
Pagina voor vrije groepen, wordt op dit moment getest. 
Vorige test is niet goed bevonden. 
 

Allen 
 
 
Bertus 
 

dec 2018 
 
 
jan 2019 
 

4 Mededelingen Directie 

Begroting is in concept gereed, deze wordt verstuurd aan MR na intern besproken 
is.  
Het professioneel statuut wordt gemaakt en ingediend door directie. 
Geld t.b.v. de werkdrukverlaging is grotendeels besteed, na de eerste evaluatie zal 
er bepaald worden, door het team, aan welke voorziening de rest besteed zal 
worden. 
Klassenassistenten werken werkdruk verlagend voor de leerkrachten.   
 

 

5 Jaarplan 

De schooldirectie heeft eerst een stap teruggedaan. Samen met het team hebben 
ze eerst de visie van de school beschreven. Daarna hebben ze de schoolmethoden 
die gebruikt worden tegen het licht gehouden. Door dit samen te doen in het team is 
het jaarplan meer eigendom van het team dan van alleen de directie. Directie maakt 
uiteindelijk het jaarplan definitief. Het jaarplan zal de volgende keer inhoudelijk 
verder besproken worden. 

 

6 Hoornse Model 

Het Hoornse Model is een model voor de invulling van lesuren verdeeld over de 
gehele periode van een leerling op de basisschool. Op dit moment is er een verschil 
tussen de lesuren van de kinderen in de onderbouw en de bovenbouw. De school 
kijkt of het Hoornse Model geschikt is voor de Annie, waarbij de lesuren van de 
onderbouw en bovenbouw gelijk worden, zonder dat de begintijden en eindtijden 
van de schooldagen veranderen. Op 10 januari presenteert de directie de 
bevindingen aan de MR. 
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7 Rondvraag 

Fietsenstalling VHB is krap, uitbreiding wenselijk. Directie heeft mogelijkheden 
bekeken, maar ziet geen mogelijkheden tot uitbreiden. Er staat een Stint 
geparkeerd; MR vraagt of deze niet ergens anders kan staan, juist vanwege het 
gebrek aan ruimte. 
Er is veel educatief aanbod buiten de school, echter Annie is er weinig bij deze 
activiteiten betrokken, de school plant geen excursies naar dit educatieve aanbod. 
Directie geeft aan dat een planning voor excursies in de maak is, nu is daar weinig 
lijn in. 

 

 


