
 
 
 
Notulen 
Medezeggenschapsraad Annie MG Schmidtschool Den Haag 

 

 

Notulen – MR 2018-2019 Pagina 1 van 4 
 

Datum:  13 juni 2019 Tijd: 19.30u Locatie: JDG 

Algemeen 

Aanwezig:  Hannie Dalhuisen (voorz) 
Peter Fiechter  
Hendrik Metselaar (notulen) 
Stephanie Kervezee 
Bastiaan Korving  
Amy Spaans 
Mariska Schrage 
Ellen de Boer (notulen) 
Femke Privé (Directie) 
Ellen Silverentand  
 

   

Afwezig: 
Genodigden: 
Voorzitter: 
Secretaris:   

 
 
Hannie Dalhuisen 
Ellen Silverentand 

   

Notulist: Hendrik Metselaar    
Notulen nummer 
Datum volgende vergadering: 

1819_8 
Begin schooljaar 2019-2020 zal de nieuwe 
vergaderdata vastgesteld worden. 
 
 
 

   

Agenda  

1 Opening & Notulen 
2 
3 
4 
5 

Mededelingen Directie 
Update nieuwbouw 
Vervoer naar wissellocatie 
Groep 5 JDG 

6 Formatie 
7 Veranderende pauzetijden 
8 
9 
10 
11 
  

Schoolgids 
Vacature MR 
Verjaardagsdeadline Kleuters 
Rondvraag 
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1 Opening & Notulen 

Notulen van vorige vergadering is goedgekeurd. 

2. Mededelingen Directie 

Enkele zieke leerkrachten en terugkerende leerkrachten, maar het blijft puzzelen en 
de directie staat ook zelf voor de klas. De zoektocht naar nieuwe leerkrachten blijft 
en de markt is nog steeds schaars. Er wordt veel getrokken aan leerkrachten en 
leerkrachten van ver kunnen in de buurt van woonplaats ook aan het werk. 
Na het zomerfeest zal de formatie bekend worden. 
 

 

3. Update nieuwbouw 

Aanbesteding is in gang gezet. DHS verzorgt de verhuisprofessionals. 
Verhuisdagen worden tijdig gecommuniceerd. De presentatie van de architect stond 
niet op de website vanwege het uitvallen van de website. Bouwbvergunning nog 
niet binnen. 
 

 

4 Vervoer naar wissellocatie 

Vervoer naar wissellocaties zal niet geschieden met bussen vanaf de JDG. Het team ziet 
hier teveel praktische bezwaren voor kinderen, ouders en leerkrachten. Dit bleek ook uit 
wederhoor bij andere scholen, welke al eens deze situatie aan de hand hebben gehad.   
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5. Communicatie klaslokaal groep 5 JDG 

MR bespreekt de communicatie van de directie naar de ouders. Dit zal beter moeten dan er nu 
gebeurd. Ouders ontvangen nu enkele korte berichten over belangrijke zaken. MR vraagt directie de 
ouders beter en volledig te informeren.  
Het gebruik van de lerarenkamer als klaslokaal volgend jaar voor groep 5 stuit ook op veel 
weerstand. Vooralsnog is dit de enige oplossing, maar de directie zal blijven proberen om met 
2samen  naar een betere oplossing te komen, echter 2samen wil nog niet op dit moment 
meewerken.  
MR is ook kritisch op de gekozen oplossing en vraagt of dit binnen de gebruiksvergunning mag en of 
er een goedkeuring is van de brandweer. (enkele dagen na de vergadering heeft de directie een 
oplossing gecreerd met 2samen en hoeft de lerarenkamer niet gebruikt te worden als klaslokaal) 

6.  Formatie 

De formatie is nog niet rond. Toch zijn er veel verschuivingen en enkele gaten in het schema. 
Veel docenten gaan weg om uiteenlopende redenen, maar er zijn ook weer nieuwe leerkrachten. 
Er zal de komende weken hard gewerkt moeten worden om de formatie volledig en definitief te 
krijgen. 

7. Verandering pauzetijden 

Er zijn onduidelijkheden over de veranderende pauzetijden. De directie heeft vragen 
gekregen en telefonisch contact gehad met ouders die vragen hebben gesteld. De 
aanpassing van de pauzetijden is bedoeld om de margedagen van de onderbouw en 
bovenbouw gelijk te krijgen zodat er leerkrachten onder andere gelijke studiedagen kunnen 
organiseren en zullen de margedagen ingezet worden om de werkdruk te verlagen. Voor 
deze aanpassing van de pauzetijden is er een enquête geweest vanuit de MR, met een 
positief resultaat. Komend jaar worden de aangepaste pauzetijden ingevoerd. Vanwege 
vragen die gesteld zijn door ouders volgt er nog een toelichting vanuit de directie om de 
onduidelijkheden weg te nemen.  
 

 

 

 

 

 

8. Schoolgids 

Einde van het jaar is de schoolgids afgerond. MR krijgt deze nog een maal te zien om 
samen de puntjes op de i te plaatsen.  
 
9. Vacatures MR 

Bij de oudergeleding zullen 2 nieuwe leden (ouders) komend schooljaar zitting nemen in 
de MR. Vanuit de leerkrachten zullen 2 nieuwe leden komend jaar zitting in de MR 
nemen.  
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10. Verjaardagsdeadline Kleuters 

Er is een vraaggesteld nav de verjaardagsdeadline, er is onduidelijk of de 
verjaardagsdeadline is aangepast en of de beoordeling van de kinderen ook is aangepast. 
De directie zal de vraag beantwoorden. Per kind wordt er gekeken of een kind geschikt is 
voor de volgende groep. Zo werkte het, zo werkt het en zo blijft het. Er hoeven hier geen 
misverstanden over te bestaan. Bij vragen kunnen ouders natuurlijk altijd vragen stellen 
aan leerkrachten, directie en/of de MR.  
 
 
11. Rondvraag  

MSI: lispeltuut wordt als bijlagen meegestuurd, het is een extra handeling om deze te 
openen. De vraag is of dit beter kan en de lispeltuut direct in MSI geplaatst kan worden. 
De directie zal kijken of dit technisch en praktisch te realiseren is. 
 
 

 
 


