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1.

Opening

Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.

Verslag vergadering 27 oktober 2020

Verslag wordt goedgekeurd.
3.

Mededelingen vanuit directie

a.

Nieuwbouw

Helaas is er m.b.t. de nieuwbouw niets nieuws te melden over de vergunningen. Wel wordt
er door diverse personen over diverse onderwerpen nagedacht (denk aan de kleutertoiletten
/ hoogte aanrechtjes kleuters / geluid van het schoolplein). Noodzakelijk onderhoud aan de
JDG wordt vanzelfsprekend uitgevoerd.
b.

Inspectiebezoek

Het bestuur van De Haagse Scholen krijgt bezoek van de onderwijsinspectie. Als school
horen wij kort van tevoren of wij ook bezocht gaan worden (niet iedere school welke onder
het bestuur valt zal bezocht gaan worden). In het schooljaar 2015/2016 zijn wij voor de
laatste keer bezocht door de onderwijsinspectie; de kans is dus zeer groot dat wij dit jaar
weer bezocht zullen worden. Als we bezocht worden vindt er ook een gesprek plaats met de
MR/een MR-lid. Uit de vorige inspectie is naar voren gekomen dat het thematisch werken
beter opgepakt moest worden, dit wordt nu goed opgepakt door een ieder.
c.

Update zieke collega’s

Er zijn 2 collega’s al gelangere tijd door ziekte afwezig. Hier is regelmatig contact mee.
Er zijn regelmatig collega’s in quarantaine vooral door een besmetting in de nabije omgeving,
maar Covid-19 heeft inmiddels ook een aantal collega’s getroffen. Deze situatie zal voorlopig
aanhouden.
d.

Overige

De ventilatie op de VHB is een punt van aandacht. Leerkrachten zijn hier alert op en zorgen
ervoor dat het klimaat in de klas zo goed mogelijk is. Er wordt voldoende gelucht.
Femke is door De Haagse Scholen gevraagd om 2 à 3 maanden op basisschool De Klimop
als interim directeur te fungeren totdat er daadwerkelijk een nieuwe directeur gevonden is.
Dit heeft zij met het eigen managementteam besproken en afgesproken is dat zij 1 dag in de
week daar aanwezig zal zijn.
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4.

Preventiemedewerker

Binnen De Haagse Scholen dient er op iedere school een preventiemedewerker te zijn. De
preventiemedewerker zal belast zijn met het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico
inventarisatie en evaluatie (RI&E), het adviseren en nauw samenwerken met de
personeelsvertegenwoordiging van de MR over de te nemen maatregelen voor een goed
arbeidsomstandighedenbeleid en de maatregelen (mede) uitvoeren.
Vanessa heeft aangegeven dit graag te willen doen en heeft hier inmiddels een cursus voor
gevolgd.
De MR moet alleen haar goedkeuring geven dat Vanessa deze taak uit mag voeren.
De MR is unaniem akkoord.
5.

Verkeersstroom VHB

In de Van Hoornbeekstraat en de Johan van Oldenbarneveldtlaan is het een drukte van
belang bij de wegbreng- en haalmoment. Het valt op dat het vaak dezelfde personen/auto’s
zijn die het lastig maken. Inmiddels zijn er ook ouders die hun bakfiets op straat zetten zodat
auto’s wel moeten stoppen. Hierdoor wordt de sfeer ook niet altijd beter en lopen de emoties
soms hoog op. Femke geeft aan dat zij ook weleens wat ziet, maar niet dat het zo erg is.
Peter heeft uitgezocht of de Van Hoornbeekstraat wellicht aangemerkt kan worden als
“schoolstraat”; dit zou getest kunnen worden in het 2e kwartaal van 2021. De gemeente zal 2
maanden vrijwilligers leveren om e.e.a. in goede banen te leiden, maar daarna zijn er echt
vanuit school (=ouders) nodig om dit te regelen.
6.

Vergoeding voor MR

Vanuit school heeft de MR recht op een vergoeding (voor bijv. cursussen/abonnementen
etc.). In de cao is vastgelegd dat dit voor ons 1545 euro per jaar is. Omdat dit voor de school
een grote uitgave is moeten we inventariseren wat wij willen aan cursussen/opleidingen.
Doordat er het afgelopen jaar vrij veel nieuwe leden zijn bijgekomen is het wellicht handig om
een basiscursus te volgen. Peter geeft aan dat er online ook abonnementen zijn op een
“vraagbaak”; hier kan je als MR veel voorkomende onderwerpen terugvinden en je eigen
vragen stellen.
Het abonnement welke wij hebben op MR Magazine wordt opgezegd; dit blad is het niet
waard om hier 287 euro per jaar (prijs 2021) voor te betalen.
7.

Huishoudelijk Reglement

Het reglement ziet er goed uit; behoudens wat kleine aanpassingen zal deze definitief ingaan
per 10 december 2020.
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8.

Stemming vicevoorzitter

Uit het huishoudelijk reglement is naar voren gekomen dat er een vicevoorzitter moet zijn
binnen de MR. Ben geeft aan dit te willen doen. Iedereen is hier mee akkoord.
9.

Rondvraag/mededelingen

De website wordt op dit moment aangepakt door een nieuwe collega. Veel zaken welke de
MR heeft aangedragen zijn op de website verwerkt.

De volgende vergadering (21 januari) zal wederom digitaal plaatsvinden ivm corona.
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