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Margedagen
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Rondvraag

1 Opening & Notulen
Nieuwe MR leden worden voorgesteld, 1 ouder VHB, 1 ouder JDG en adjunct directeur Kelly.
Kelly zit niet bij de MR vergaderingen, maar komt alleen om zich voor te stellen en zal
vergaderingen bijwonen indien nodig.
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2 Mededelingen Directie
Op 18 september wordt de informatieochtend gehouden, hiervoor zal een
afgevaardigde van de MR de rol van de MR toelichten. Peter zal dit doen op de
VHB en Ellen (Silverentand) op de JDG.
Protocol medisch handelen wordt geupdated, bij een recent ziek kind kon er
geen protocol gevonden worden. Op de site staat niets en deze is niet bekend
bij leerkrachten. Het standaard protocol van DHS is nu opgepakt en wordt
uitgerold onder de leraren.
Er is iets misgegaan met MSI in de zomer, hierdoor zijn kinderen losgekoppeld
van ouders en kunnen de leerkrachten niet communiceren met de ouders. Er is
contact geweest met MSI. 175 Kinderen zijn ontkoppeld. Aan al deze
kinderen/ouders is een nieuwe koppelcode gestuurd met een brief waarin meer
informatie is opgenomen. Er is een probleem geweest met een software update
van MSI. Er werd opgemerkt dat dit al het 3e jaar is dat er iets niet goed is met
MSI aan het begin van het jaar. Femke geeft aan dat het gebruik van MSI is
besloten door DHS. Hierdoor is er geen alternatief. Voor het oplossen van de
problemen op dit moment zijn we afhankelijk van ouders om de koppelcode
aan te zetten. Tijdens informatieochtend zal een laatste reminder worden
gegeven hiervoor. Er komt dan ook meer informatie voor de ouders over MSI
en het belang om de gegevens van de ouders te controleren en waar nodig
aan te passen.

3 Goedkeuring schoolgids 2019/2020
De schoolgids wordt doorgenomen. Enkele opmerkingen zijn verzameld en
verwerkt. MR stemt in met schoolgids, mits de besproken wijzigingen worden
doorgevoerd. Femke deelt de definitieve versie met de MR. Daarna gaat hij naar
het bestuurskantoor en daarna naar de inspectie.

4 Nieuwe Pauzetijden
Eerste ervaringen: er zijn geen opmerkingen / vragen van ouders gekomen,
kinderen ondervinden geen hinder van de aangepaste pauzetijden, voor iedereen is
het wennen. Evaluatie van de bevinden zullen met de MR gedeeld worden in
december en juni.
De infoavond over onder andere de nieuwe pauzetijden zal op de JDG plaatsvinden
in de grote gymzaal. De avond zal in 2 delen bestaan; algemeen deel en een deel
met meer verdieping in de methodiek. Het is goed als de ouders begrijpen hoe de
pauzetijd nu wordt ingevuld. Met deze informatie kunnen de ouders dan ook beter
uitleggen aan de kinderen hoe het nu zit.
In de lispeltuut en via MSI is de uitnodiging gepubliceerd, hierin is gemeld dat
ouders en verzorgers vragen vooraf kunnen sturen naar de directie.
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5 Margedagen
MR vraagt directie om de invulling van de margedagen concreet te maken, hoe
worden deze dagen ingevuld, en hoe worden de aangepaste pauzetijden verwerkt
in het spelend leren? Directie zal dit invullen. Directie deelt mee dat de
berekeningen omtrent het aantal lesuren/margeuren door de vakbond nog eens zijn
doorgerekend.

6 Website school
Femke geeft aan dat er een heel aantal zaken op de website is aangepast. Als er
nog onjuistheden inzitten, dit graag doorgeven. MR leden gaan de website op om
nog eens te kijken en geven opmerking door aan Femke via de e-mail.

7 Update Nieuwbouw
Omgevingsvergunning: Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft vertraging
opgelopen i.v.m. de PAS ( Programma aanpak Stikstof ), termijn is met 6 weken
verlengd. Verder zijn er geen belemmeringen heeft de behandeld ambtenaar
aangegeven aan Sonja Pool (projectmanager DHS) geeft de directie aan.
De verhuizing naar de wissellocatie is definitief en zal geen vertraging oplopen, een
andere wissellocatie is er niet. Ad Hoc zal het huidige schoolgebouw innemen nadat
de school is verhuisd tot aan de sloop van het gebouw.
De verwarming van het huidige schoolgebouw is kritisch en zal gemaakt worden bij
defecten, alternatieven kunnen ingezet worden zolang de verwarming defect is.
Panna veldje: er wordt geen onderhoud gepleegd van het schoolplein ivm de
aanstaande verhuizing. Wellicht een risico op ongelukken. Femke zal contact
opnemen met de stichting vrienden van annie mg schmidtschool ivm de reparartie
van het pannaveldje..
14 oktober is de deadline van de inschrijving van de aanbesteding. De precieze
tijdlijn is uiteindelijk afhankelijk van planning van de aannemer. De planning is al
eerder met de MR gedeeld, hier gaan we van uit. Femke vraagt Sonja om de
planning nog een keer te delen.

8 Rondvraag
-
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