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Update uitstel sloop / verhuizing / ingediende bezwaren (door Femke)
Presentatie / toelichting begroting 20/21 – adviesrecht MR (door Femke)
Coronavirusprotocollen (door Femke)

1. Update uitstel sloop / verhuizing / ingediende bezwaren
Aan de ouders is op donderdag 12 maart gecommuniceerd dat de verhuizing niet in de
meivakantie zal plaatsvinden, maar in de zomervakantie, dit omdat er bezwaren (meer dan
verwacht door DHS) zijn binnen gekomen op de bouwvergunning waardoor de gemeente nu
deze bezwaren door moet nemen. Helaas is op dit moment bij Femke niet bekend wat voor
bezwaren er zijn binnen gekomen. Femke denkt dat diverse bezwaren eenzelfde inhoud
hebben. DHS krijgt 4 weken voor de behandeling van de bezwaren inzicht in de bezwaren,
zodra er meer bekend is wordt Femke op de hoogte gebracht.
Er moet nu een nieuwe planning gemaakt worden, waarbij er nu dus uitgegaan wordt met een
verhuizing in de zomervakantie, maar waarbij altijd meegenomen wordt het belang zo kort
mogelijk van de wissellocaties gebruik te maken.
Ellen geeft aan dat zij het vervelend vindt dat de informatie gegeven in eerdere MRvergaderingen door Sonja Pool van DHS (“we gaan zeker slopen in de meivakantie”) zo zeker
werd gebracht terwijl nu toch blijkt dat het niet zeker was. Zij heeft nu het gevoel niet juist
Notulen – MR 2019-2020

Pagina 1 van 2

Notulen
Medezeggenschapsraad Annie MG Schmidtschool Den Haag
geïnformeerd te zijn in eerdere MR-vergaderingen. Door DHS of directie Annie MG
Schmidtschool is het verhuizen/slopen in de meivakantie nooit als vaststaand feit
gecommuniceerd aan de ouders.
De MR wilde tijdens het vorige overleg weten op welke punten het ontwerp is aangepast. Dit
zijn de volgende punten.









Buitenbergingen - bestaande fietsenstalling blijft bestaan en wordt
docentenfietsenstalling en buitenberging
Gemetseld zitelement aan zijde schoolplein vervalt
Toepassen aluminium vliesgevels i.p.v. stalen
Toepassen houten i.p.v. stalen buitendeurkozijnen
Toepassen houten brandwerende kozijnen i.p.v. staal en toepassen meranti/merbau
i.p.v. Iroko
Toepassen merantie gevingerlaste kozijnen i.p.v Iroko
Geen verdekt systeemplafonds maar gewone systeemplafonds
Meranti plinten i.p.v. Iroko plinten

2. Presentatie / toelichting begroting 20/21
De begroting welke door Femke is toegestuurd aan de MR vindt de MR te
beknopt; de gegevens zeggen nu niets, omdat achtergrond gegevens
ontbreken. DHS is overgegaan op een ander systeem waardoor de volledige
begroting door Femke niet meer afgedrukt of doorgestuurd kan worden. Een
volgende keer zal er dmv digibord dieper op de begroting ingegaan worden,
zodat de MR gebruik kan maken van haar adviesrecht.
Femke geeft wel al aan dat er op dit moment diverse methodes vervangen
gaan worden. Er moet een keuze gemaakt worden tussen een methode in
boeken (dan worden de kosten in termijnen afgeschreven) of licenties. Helaas
is het bij licenties zo dat we doordat we twee brinnummers hebben hier ook
dubbele kosten voor hebben; terwijl dit niet zo zou zijn bij een brinnummer. Hier
moet dan ook welbewuste keuzes over gemaakt worden. Ook zijn er binnen het
team gesprekken gaande of groep 4 nog gebruik moet maken van Snappet dit
ivm kostenbesparing en het handelingsgericht werken voor groep 4.

3. Coronavirusprotocollen
Eind van de middag heeft de overheid diverse maatregelen aangekondigd, waardoor er
direct gehandeld moet worden. Er zijn diverse leerkrachten afwezig op vrijdag en er melden
zich tijdens de vergadering nog een paar leerkrachten zich afwezig. Ook zit Femke te
wachten op een bericht vanuit DHS om aan de ouders te sturen. Doordat dit tijdens de
vergadering direct actie vraagt is er besloten de vergadering af te ronden. De niet
behandelde agendapunten zullen 21 april behandelt worden.
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