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Opening & Notulen
Ingezonden brief Joris Jan Goos; ouder JDG
Annie MG Schmidt permanente interactieve tentoonstelling
kinderboekenmuseum
Update nieuwbouw door Sonja Pool
Meningsvormend gesprek vervangingsprotocol
Ter informatie: gekozen communicatietraject mbt verhuizing naar
wissellocaties
Adviesrecht oudergeleding MR op begroting
Website school
Ouderenquête
Fietsenstalling VHB
Rondvraag

1 Opening & Notulen
Peter heet iedereen welkom; vanaf deze vergadering zal Vanessa de notulen verzorgen.
Hendrik wordt bedankt voor de door hem gemaakte notulen. De notulen van het overleg van
29 oktober 2019 worden goedgekeurd.
Er heeft zich één kandidaat (Bart Naaijkens) gemeld om deel te nemen aan de MR; Peter
heeft al een oriënterend en positief gesprek met hem gehad. De deadline tot aanmelden is 31
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december 2019; wellicht dat er zich nog andere ouders melden om zitting te nemen in de MR.
Peter heeft met Femke een gesprek gehad m.b.t. communicatie. Er is afgesproken dat er
vanuit directie goed gecommuniceerd moet worden aan voorzitter MR. Peter heeft het idee
dat dit goed is opgepakt door Femke.

2 Ingezonden brief Joris Jan Goos; ouder JDG
Joris Jan Goos heeft een brief aan de MR gezonden met enkele vragen die
betrekking hebben op de nieuwbouw; hij vraagt zich af of een besluit welke
jaren geleden genomen is nu wellicht nog bekeken moet worden met de cijfers
die nu bekend zijn (minder leerlingen/lerarentekort).
In het nieuwbouwtraject is er rekening gehouden met vertrekkende leerlingen
door de verhuizing naar een wissellocatie, het aantal leerlingen die weg zijn is
volgens verwachting
Femke geeft aan dat het een besluit is geweest genomen door het bestuur van
DHS en dat de Annie MG Schmidtschool dit besluit dus moet naleven. Het
besluit is in de basis genomen om de financiën gezond te houden. Peter geeft
aan dat het aantal aanmeldingen en de geboorteverwachting steeds lager is,
maar in alle berekeningen zijn deze gegevens meegenomen.
Femke geeft aan dat DHS / directie tijdig met de ouders zal communiceren als
er nieuws is, of als er zaken wijzigen.
Peter zal Joris Jan informeren.

3 Annie MG Schmidt permanente interactieve tentoonstelling
kinderboekenmuseum
Peter geeft aan dat in het kinderboekenmuseum op dit moment een interactieve
tentoonstelling is over Annie MG Schmidt. Hij vindt eigenlijk dat de leerlingen hier
naartoe zouden moeten. Helaas is er geen budget vanuit school om hier naartoe te
gaan; voor het hele jaar zijn alle museumbezoeken ingepland. Peter neemt contact
op met het museum en vraagt of er mogelijkheden zijn (gratis
kaarten/kortingskaarten).

4 Update nieuwbouw door Sonja Pool
Sonja Pool van DHS is aanwezig om de laatste stand van zaken te melden m.b.t.
de nieuwbouw.
Helaas is er nog geen vergunning i.v.m. het stikstofrapport. Het ingenieursbureau
DGMR heeft het rapport aangepast n.a.v. opmerkingen van de gemeente, maar
deze opmerkingen zijn helaas nog niet naar wens van de gemeente. Het lijkt er op
dit moment op dat de vergunning op 9 januari 2020 wordt afgegeven; dan gaat de
bezwaarmakingstermijn in. Deze termijn is 6 weken; daarna duurt het ongeveer 8
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weken om e.e.a. af te wikkelen, maar hier is geen vastgestelde termijn voor.
De gemeente was bij de 1e inventarisatie inschrijven op basis van de financiën
positief; de architect zit ook aan tafel, omdat het ontwerp wel intact moet blijven; er
zullen zeker geen bezuinigingen genomen worden die de school schaadt. De
architect heeft ruime ervaring met het ontwerpen van nieuwe scholen.
Ellen de Boer vraagt zich af hoe vaak de vergunningsprocedure verlengd mag
worden; dit is bij Sonja niet bekend. Inmiddels zijn we nu bezig met een 4e
verlenging en dit heeft zij nog niet meegemaakt in gelijkwaardige trajecten.
Peter vraagt zich af of er een noodscenario is voor de JDG als het nog heel lang
duurt; of als het helemaal niet doorgaat. Sonja geeft aan dat dit er niet is, maar dat
zij positief gestemd is dat eea gewoon plaats gaat vinden; nog dit schooljaar. Zodra
de vergunning er is, wordt er een sloopmelding gemaakt (een sloopvergunning is
niet nodig).
De huidige planning is als volgt: de aanbieding van de aannemer verloopt op 14
februari 2020; er zou in mei gestart kunnen worden met sloop. DHS/Sonja probeert
de verhuizing wel te rekken tot aan de zomervakantie, maar e.e.a. heeft ook met de
beschikbaarheid van de wissellocaties te maken; deze locaties zijn nu nog
gereserveerd voor de Annie MG Schmidtschool, maar zijn zeer gewild als
wissellocatie.
Zodra DHS en de gemeente akkoord zijn; volgt de officiële
aannemersoverkeenkomst aan de aannemer.
Er is wellicht opgevallen dat de vergunning van de bestaande units voor 48
maanden is verlengd; dit heeft te maken met het feit dat er maar 1x verlengd mag
worden dus is er nu gekozen voor de maximale termijn.
Sonja Pool was aanwezig voor agendapunt 4 en wordt bedankt voor haar
aanwezigheid.
Femke geeft aan dat zij met 2Samen in overleg is over het dubbelgebruik van twee
lokalen; leerkrachten ervaren het dubbelgebruik als niet prettig en Femke begrijpt
dit. Er wordt nu nagedacht over een werkbare oplossing voor iedereen.

5 Meningsvormend gesprek vervangingsprotocol
De onderwijsinspectie heeft in december 2019 bepaald dat het vervangingsprotocol
soepeler kan worden gehandhaafd, maar het vervangingsprotocol moet wel
besproken worden. Eigenlijk zou er een “noodplan leerkrachtentekort” moeten
komen. Femke gaat deze opstellen.

6 Ter informatie: gekozen communicatietraject mbt verhuizing naar
wissellocaties
Femke geeft aan dat er vanaf nu vaker nieuws zal worden gecommuniceerd via de
Lispeltuut.

Notulen – MR 2019-2020

Pagina 3 van 4

Notulen
Medezeggenschapsraad Annie MG Schmidtschool Den Haag
7 Adviesrecht oudergeleding MR op begroting
De begroting zal de volgende keer op de agenda komen omdat de begroting op dit
moment nog niet is goedgekeurd. Dit i.v.m. de aanvraag van extra budget.

8 Website school
De opmerkingen gemaakt tijdens de vorige vergadering zal Hendrik aan Femke sturen.
Femke zal aan de Stichting Vrienden van de Annie vragen of zij wellicht een bijdragen
kunnen geven om een wat modernere site te maken.

9 Ouderenquête
De ouderenquête is wederom gestuurd aan ouders voordat ouders hun
voortgangsgesprek hebben gehad met leerkrachten. Dit vindt de MR en de school
niet wenselijk. Femke geeft aan dat zij (de directie) op het tijdspad van afname
helaas geen invloed op kan uitoefenen, omdat dit via DHS wordt geregeld.
DHS en de inspectie kijken naar de resultaten van de enquête. School zet de
resultaten, waar mogelijk en noodzakelijk, om in acties.

10 Fietsenstalling VHB
In de Lispeltuut zal weer extra aandacht gegeven worden aan de fietsenstalling en
het gebruik van fietsen. Er zal gevraagd worden dat er bij voorkeur lopend naar
school wordt gekomen en dat de groepen 7 en 8 hun fiets buiten het hek stallen.
Alle overige leerlingen plaatsen hun fiets in de stalling.

11 Rondvraag



Peter geeft aan de begroting van de OR VHB de volgende keer op de agenda komt;
deze zal door Kelly (adjunct directeur) worden aangeleverd.
Ellen de Boer geeft aan dat het wenselijk is dat nieuwe leden van de MR een cursus
gaan volgen over de MR.
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