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Datum:  10 januari 2019 Tijd: 19.30u Locatie: JDG 

Algemeen 

Aanwezig:  Hannie Dalhuisen  
Marieke Heikens 
Stephanie Kervezee 
Bastiaan Korving  
Femke Privé (Directie) 
Hendrik Metselaar 
Amy Spaans 

   

 
 
Afwezig: 
 
 
Genodigden: 
Voorzitter: 
Secretaris:   

Ellen de Boer 
Peter Fiechter  
Ellen Silvertand  
Bertus Janssens (Directie) 
Mariska Schrage 
 
Hannie Dalhuisen 
Ellen Silverentand 

   

Notulist: Hendrik Metselaar    
Notulen nummer 
Datum volgende vergadering: 

1819_4 
19 Februari 2019, Jacob de Graefflaan 

   

Agenda  

1 Opening & Notulen 
2 
3 
4 
5 

Actie Punten 
Mededelingen Directie 
Update nieuwbouw 
Ziekteverzuim 

6 Verlichting VHB schoolplein 
7 Communicatie extra pakket kleuters 
8 
9 

Schoolfruit 
Rondvraag 

1 Opening & Notulen 

De voorzitter opent de vergadering. 3 leden zijn niet aanwezig.  
In de vorige vergadering is er gesproken over de verlichting op het schoolplein VHB. 
Nogmaals zal de verlichting bekeken worden door de directie omdat deze naar mening van 
ouders en 2samen matig blijkt te zijn. Meer wattage lampen zou een oplossing kunnen zijn. 
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2 Actiepunten  

Onderwerp Actie Planning 

Bord met MR-leden en OR-leden; leden sturen foto’s door 
naar Hendrik 
Regels wissellocatie verstrekken aan MR 
Pagina voor vrije groepen, wordt op dit moment getest. 
Scholen op kaart beoordelen 
Input update website; aantal voorbeelden door MR gestuurd 
naar Bertus. 

Allen 
 
Bertus 
Bertus 
MR 
 
Bertus 

Jan 2019 
 
feb 2019 
jan 2019 
jan 2019 
 
feb 2019 

3 Mededelingen Directie 

Het budget voor werkdrukverlaging is niet geheel besteed, extra leerkrachten zijn 
niet gevonden; Daarom wordt het budget, wat er nu nog is, besteed aan de 
uitbreiding van de onderwijsassistenten en conciërge. Elke leerkracht bepaalt de 
werkzaamheden van zijn of haar onderwijsassistent; dan wel voor administratie als 
voor onderwijs gerelateerde werkzaamheden. 
De school deelt de ervaringen over de invulling van het budget voor 
werkdrukverlaging met andere scholen. Elke school gaat op zijn eigen manier om 
met het budget en hiervan kan men leren voor het volgende jaar. 
De begroting is nog niet definitief, het is nog afwachten op de reactie van DHS. 
Het ziekteverzuim neemt af. Meerdere leerkrachten zijn aan het re-integreren en 1 
leerkracht is terug. 

 

4 Update nieuwbouw 

Ontwerp is aangepast en op 4 februari wordt dit gepresenteerd in de werkgroep. Na 
4 februari zal er een informatieavond voor ouders en verzorgers ingepland worden. 
Berichtgeving hierover volgt. In maart is de inschrijfdatum voor de aanbesteding van 
aannemers. 
MR vraagt de directie om een nieuwe planning voor het verder traject, geen 
prognose planning maar een echte planning. Op 4 februari verwacht directie de 
actuele planning.   

 

5 Schoolondersteuningsplan 

Het plan ligt bij de IB (intern Begeleiders) ter beoordeling. Daarna zal deze ingebracht worden  
in MR vergadering. 
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6 Hoornsmodel 

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. De school heeft dispensatie aangevraagd voor het 
urenverlies van de middenbouw als gevolg van de aanpassingen naar het Hoornsmodel, echter is 
deze dispensatie niet verleend. Als het Hoornsmodel wordt ingevoerd dan zal dit gefaseerd moeten 
gebeuren. 
Op 22 januari worden de mogelijke aanpassingen in het team besproken. Daarna zal er een 
toelichting gegeven worden in de MR. 

7 WVTTK 

Frequentie van de MR vergaderingen zal volgende jaar iets aangepast worden. In verhouding  
tot andere MR van andere scholen wordt er veel vergaderd. Volgend jaar zullen de vergaderingen 
ongeveer om de 6 weken plaatsvinden. 
De afgelopen tijd is de vergaderdiscipline wat afgezakt. Ook de afmeldingen voor de  
vergaderingen worden op het laatste moment aangegeven. Agenda en notulen zullen in vervolg  
eerder aangeboden worden. 
Schoolplan komt in maart / april in MR. 

 

 

 

 

8 Rondvraag 

Johan van Oldenbarneveltlaan gaat open en dit zal voor verkeershinder zorgen. 
Informatie hierover  wordt door de directie tijdig verstrekt aan ouders kinderen VHB. 
De directie zal klacht indienen bij de gemeente over de overlast van hondenpoep op 
de stoep van de Van Hoornbeekstraat. (klacht is inmiddels ingediend) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


