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Datum:  28 januari 2020 Tijd: 19.30u Locatie: VHB 

Algemeen 

Aanwezig:  Ellen de Boer 
Bastiaan Korving  
Hendrik Metselaar 
Femke Privé (directie) 

 

 
 
 
 
 
 
Afwezig: 
 

Peter Fiechter (voorzitter) 
Stephanie Kervezee  
Vanessa de Rijck (notulen 
Karin Merckens 
Ellen Silverentand 
 
Merel Leeuwenburgh (met kennisgeving) 
 

 

Genodigden: 
 

-  

Notulen nummer: 
Datum volgende vergadering: 

1920_4 
 
12 maart 2020, VHB 

 

Agenda  

1 Opening /notulen / voorstelronde i.v.m. nieuw MR Lid 
2 Oudertevredenheidsonderzoek 
3 Enquête pauzetijden 
4 Begroting OR VHB (ter goedkeuring) 
5 Update nieuwbouw – door Femke 
6 Status website school 
7 Rondvraag 

1. Opening / notulen / voorstelronde i.v.m. nieuw MR Lid 

Vergadering wordt geopend, notulen goedgekeurd en ieder aanwezig MR-lid stelt zich kort 
voor aan Bart Naaijkens, het nieuwe MR-lid vanuit de oudergeleding. Bart stelt zich uiteraard 
ook voor. 

2. Oudertevredenheidsonderzoek 

De directie DHS heeft de directie van de Annie MG Schmidtschool een 
compliment gegeven m.b.t. het gevoel van veiligheid op onze school bij de 
leerlingen. 
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Diverse punten zijn door Femke gecommuniceerd met de ouders. Vraag vanuit 
MR is om de volgende keer in de vergadering aandacht te geven aan acties die 
voortvloeien uit de resultaten van het onderzoek. 

3. Enquête pauzetijden 

Eind van het schooljaar zal er wederom binnen het team gevraagd worden hoe de 
pauzetijden bevallen. De pauzetijden blijven zoals ze begin van het schooljaar zijn gestart.  

4. Begroting OR VHB (ter goedkeuring) 

Begroting wordt goedgekeurd, wel valt het op dat de begroting een hoog spaarsaldo heeft. 
De begrotingen van beide locaties verschillen van elkaar. Hier zijn inmiddels gesprekken 
over gaande. 

5. Update nieuwbouw – door Femke 

Weinig nieuws t.o.v. het vorige overleg. Het budget voor de nieuwbouw is 
rondgekomen m.b.v. de gemeente. Er moesten besparingen plaatsvinden, maar er 
zijn geen concessies gedaan aan de buitenkant of aan onderwijskundige zaken. 
DHS zal met de ouders communiceren over de nieuwbouw. Femke zal de 
praktische zaken m.b.t. het onderwijs en de verhuizing zelf met de ouders 
communiceren. 

 

6. Status website school 

De website blijft onder de aandacht; er is geen geld om e.e.a. grondig aan te 
pakken. MR zou graag willen weten of het bekend is hoe vaak de website bekeken 
wordt. 

 

7. Rondvraag 

Er wordt gevraagd waarom het kamp vaker in december is; de sinterklaas of 
kerstperiode wordt vaak gemist door groep 8. Hier heeft school geen invloed op; je 
wordt ingedeeld door de gemeente (het kamp vindt plaats op een locatie van de 
gemeente). 
 
Geen vraag maar mededeling. De kleutergroepen gaan wellicht anders genoemd 
worden; geen kleuren of letters meer, maar naar karakters uit de boeken van Annie 
M.G. Schmidt. 

 

 


