Notulen
Medezeggenschapsraad Annie MG Schmidtschool Den Haag
Datum: 24 september 2020 Tijd: 19.30u
Aanwezig:
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Notulen nummer: 2021_1
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Femke Privé (directie) – voor een deel – digitaal
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-

Agenda
1)

Introductie nieuwe MR leden

2)

Presentatie begroting meerjarenplan

3)

Statuten MR

4)

Mededelingen Femke

5)

Corona

6)

Nieuwbouw JDG

7)

Digitale Wereld

8)

Hoe informeert de MR de ouders?

9)

Vragen vanuit OR VHB

10)

Luchtklimaat in de klassen

11)

Toegangscontrole schoolgebouwen

12)

Rondvraag

VZ opent de vergadering. Merel en ons nieuwe lid Ben zijn helaas afwezig, maar zullen de
volgende vergadering aansluiten. Sazia Rasheed wordt speciaal welkom geheten.
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1.

Introductie nieuwe MR leden

Ben van de Pavert had graag deelgenomen aan de eerste vergadering van dit schooljaar,
maar is helaas toch afwezig. Hij zal de volgende vergadering aansluiten en zichzelf
voorstellen.
Sazia Rasheed, leerkracht van groep 6 VHB, is het nieuwe MR-lid van de
personeelsgeleding. Zij heeft erg veel zin om zitting te n in de MR en hoopt een
constructieve bijdrage te kunnen leveren.

2.

Presentatie begroting meerjarenplan

Femke neemt digitaal deel aan de vergadering en houdt haar presentatie dan ook vanuit huis
via Teams. Het is nu niet de bedoeling om alles gedetailleerd te bespreken, maar zij wil – na
eerdere vragen hierover vanuit de MR – graag laten zien hoe en waar de begroting
opgesteld wordt. Ze heeft de vele posten laten zien en geeft aan nu druk bezig te zijn met de
begroting van 2021. Er moet helaas wel op diverse posten bezuinigd worden waarbij “alle
kleine beetjes helpen. Op een nader te bepalen moment zal zij dieper ingaan op de materie.
Femke heeft de MR gevraagd hoeveel geld er op de MR-rekening staat en hoe de MR dit
gaat inzetten.

3.

Statuten MR

Er zijn voorafgaand aan deze vergadering conceptstatuten verstuurd. Deze zijn bekeken en
hier zullen wat kleine aanpassingen in plaatsvinden. O.a. het huishoudelijk reglement moet
nog toegevoegd worden.
We hebben afgesproken in ieder geval nog op te nemen dat we jaarlijks onze één-na-laatste
vergadering van het schooljaar afsluiten met een terugblik, waarin we specifiek de
openstaande en afgesloten punten benoemen. Ook gaan we de (her-)verkiezingsmomenten
laten plaatsvinden in januari (indien nodig).

4.

Mededelingen Femke

*
School is begonnen met het testen van een nieuwe methode voor Begrijpend Lezen.
De methodes “Kidsweek” en “Nieuwsbegrip” worden getest, waarna er een keuze gemaakt
gaat worden.
*
De school is ook op zoek naar een nieuwe methode voor Engels. De methodes
“Groove Me” en “Holmwoods” worden getest en ook hieruit zal een keuze gemaakt gaan
worden.
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5.

Corona

Door de regels vanuit de overheid/RIVM zijn er meer medewerkers afwezig dan normaal
gesproken (medewerkers moeten nu al thuis blijven bij een neusverkoudheid, terwijl je dan
voorheen gewoon kwam werken). Iedere medewerker zal zich ook laten testen als hij/zij
afwezig is. De afwezigheid is per dag verschillend en is niet te voorspellen. Het verdelen van
de klassen kan nu helaas niet i.v.m. de ruimte in de klassen. De collega’s welke wel nog
kunnen werken doen dit als het kan al digitaal vanuit huis. Microsoft Teams wordt dus weer
voor iedere groep in orde gemaakt. Iedere groep treft ook voorbereidingen in het geval er
uitval van de leerkracht is.
De MR maakt zich wel zorgen over de periode richting kerst en hoopt dat e.e.a. wederom
goed opgepakt wordt en dat er zo min mogelijk achterstanden zullen ontstaan. Ook verzoekt
de MR aan directie om – gedurende we met Covid-19 te maken hebben – Corona een
terugkerend onderwerp in de Lispeltuut te maken.

6.

Nieuwbouw JDG

Er zal op 30 oktober een bezwaarzitting plaatsvinden, waarvoor de gemeente heeft gevraagd
of school een ruimte heeft om deze zitting te laten plaatsvinden. Deze zitting zal dan ook in
de gymzaal JDG plaatsvinden. De gemeente heeft DHS de garantie gegeven dat de
wissellocaties voor ons beschikbaar zijn en blijven (en dus niet door anderen gebruikt gaat
worden). Onderhoud aan het huidige gebouw zal gewoon door blijven gaan (zo is er bijv. een
nieuwe verwarmingsketel geplaatst waardoor de kinderen (en medewerkers) niet in de kou
zullen zitten, zoals afgelopen jaar meermaals het geval was).

7.

Digitale Wereld

Er is inmiddels afgesproken (en ook in de schoolgids terug te vinden) dat mobieltjes niet
gebruikt worden tijdens lessen (voor bijv. Kahoot). Als kinderen toch mobieltjes meenemen.
naar school blijft de verantwoordelijkheid voor de mobieltjes bij de kinderen en ligt deze nooit
bij school. De mobieltjes blijven in de tas op de gang of worden ingeleverd bij de docent.
De MR vindt dat de website van de school aangepast/gemoderniseerd moet worden. Directie
heeft vorig jaar input van de MR gevraagd waar de website verbetert kan worden. Dit heeft
de MR aan directie doorgegeven. De MR constateert dat er tot op heden nog niet veel met
die input is gedaan. De MR wil dan ook de stand van zaken van de website tijdens het
volgende overleg bespreken waar zij graag het tijdspad hoort van de aanpak van de website.
Op dit moment is het in ieder geval nodig dat de schoolgids en de jaarkalender wordt
aangepast op de site.

Notulen – 2021_1

Pagina 3 van 5

Notulen
Medezeggenschapsraad Annie MG Schmidtschool Den Haag
Voor de communicatie vanuit school met de ouders wordt gebruik gemaakt van MSI. Het is
belangrijk dat ouders hun gegevens up-to-date houden en dat hier ook
bereikbaarheidsgegevens in vermeld worden, zodat school te allen tijde ouders kan bereiken
in voorkomende (nood-)gevallen.
Sinds vorig schooljaar wordt er gewerkt met Snappet-tablets. Het is leerkrachten, maar ook
ouders, opgevallen dat de conditie van de tablets niet zo goed zijn. Karin (als lid van de
werkgroep Snappet) zal met Kelly bespreken wat de voorwaarden zijn voor het gebruik (en
vervangen) van de tablets.

8.

Hoe informeert de MR de ouders?

De notulen worden twee (2) weken na een vergadering online geplaatst, waardoor de
geïnteresseerden deze dus altijd raad kan plegen. De MR zal op korte termijn iedereen per
brief informeren over “wie we zijn”, “wat we doen” en waar notulen te vinden zijn.

9.

Vragen vanuit OR VHB aan de MR

De OR vraagt zich af waarom de MR de begroting van de OR wilt ontvangen. De huidige MR
werd gewezen op het feit dat zij van rechtswege een controlefunctie hebben over de
begroting van de OR (en in het geval van onze school zijn dit dus twee OR-en). De gelden
van de OR zijn, hoewel inkomsten vanuit ouders komen, ook schoolgelden. Vandaar dat hier
inzage op nodig is.

10.

Luchtklimaat in de klassen

De luchtklimaat op de JDG is in orde. Op de VHB is deze nog niet in orde, maar het
filtersysteem wordt – gecoördineerd vanuit DHS, in samenwerking met de gemeente –
aangepast zodat ook op de VHB het klimaat in orde is. De GGD heeft de waardes vorig jaar
afgekeurd.

11.

Toegangscontrole schoolgebouwen

Er zijn al enige tijd bezoekersregistratieformulieren bij de (hoofd-)ingang van de scholen.
Medewerkers wordt nogmaals aangegeven goed te letten om buitendeuren te sluiten en
bezoekers zullen persoonlijk ontvangen worden bij de voordeur. Dit was nog niet bij iedereen
zo bekend, maar zal z.s.m. weer gecommuniceerd worden.
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12.

Rondvraag

Vanuit leerlingen van de VHB zijn er klachten gekomen over het douchen na de gym. Dit is nl
verplicht, maar het water is koud/lauw, wat het douchen niet echt prettig maakt. Daarnaast is
de vloer van de douches glad waardoor hier al diverse malen valpartijen hebben
plaatsgevonden. MR vraagt de directie om bij de Duinoordschool (waar door de VHB gebruik
gemaakt wordt van de gymzaal en faciliteiten) na te gaan wat de stand van zaken is qua
temperatuur. Ook verzoekt de MR iedere valpartij te registreren, waarna de gladde vloer bij
de Duinoordschool onderbouwd kenbaar kan worden gemaakt

De volgende MR vergadering zal (hoogstwaarschijnlijk digitaal) plaatsvinden op dinsdag 27
oktober 2020.
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