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Datum: 13 april 2021  Tijd: 19.30u digitaal   Notulen nummer: 2021_5 

Aanwezig:    Ellen de Boer 

Peter Fiechter (voorzitter) 

Stephanie Kervezee 

Merel Leeuwenburgh 

Karin Merckens 

Hendrik Metselaar 

Bart Naaijkens  

Ben van de Pavert 

Femke Privé (directie)  

Sazia Rasheed 

    Vanessa de Rijck (notulen) 

Afwezig:   - 

Genodigden:   - 

 

Agenda  

1) Opening 

2) Verslag vergadering 21 januari 2021 

3) Mededelingen vanuit de directie 

4) Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) 

5) Lustrum mei 2022 

6) Inspectiebezoek (in het kader van de Leerplichtwet) 

7) Nationaal Programma Onderwijs 

8) Werkverdelingsplan (instemmingsrecht PMR) 

9) Wat wordt er nog verwacht de rest van het schooljaar? 

10) Rondvraag 

 

 

1. Opening 

Peter opent de vergadering; er zijn geen mededelingen.  
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2. Verslag vergadering 21 januari 2021 

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. 

 

3. Mededelingen vanuit de directie 

* Femke geeft aan dat we als school miv dit jaar gestopt zijn met “Het Bewaarde Land” 
ivm de kosten (groep 6 deed hier altijd aan mee; een aantal dagen gingen de groepen 
dan met een boswachter mee het bos-/duin-/heidegebied in en kreeg hierover 
educatie. Een zeer leuke en leerzame activiteit maar wel intensief voor de leerkracht). 
Wellicht dat we dit wel weer op kunnen pakken als ouders dit betalen; wellicht dat we 
de Stichting Vrienden van de Annie om een bijdrage kunnen vragen. 

* Op 30 oktober 2020 heeft er een overleg plaatsgevonden met de bezwaarcommissie 
en bezwaarmakers op de Jacob de Graefllaan mbt de geplande sloop en nieuwbouw. 
Waar we nu op wachten is het advies van de bezwaarcommissie. Op dit moment is 
hier dus weinig over te vertellen. In het team is wel de indeling van de locaties 
besproken en aangepast zodat deze voor school en voor de BSO handiger is. Ook de 
schooltijden zullen op beide wissellocaties verschillen; de locatie aan de Gaffelstraat 
(de oudere kinderen) zal waarschijnlijk eerder starten dan de locatie aan het Willem 
Beukelszoomplein. 

* De aanvraag voor de vergunning voor de airco op de VHB is nog niet definitief 
akkoord. De welstandscommissie was op 10 maart akkoord. Nu wachten wij af 
wanneer dit definitief akkoord is en de airco geïnstalleerd kan worden. 

* We krijgen als school zelftests; deze tests zullen na de meivakantie worden ingezet 
onder het personeel (wie wil; dit is geen verplichting). De zelftest mag alleen 
afgenomen worden als je geen klachten hebt; bij klachten gaan testen altijd via de 
GGD. 

 

4. Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) 

Femke zal de resultaten uit dit onderzoek delen met de MR nadat de resultaten fysiek (en 
dus niet online) met het team zijn besproken. 

 

5. Lustrum mei 2022 

Het lustrum is een jaar uitgesteld (dus naar 2022) i.v.m. corona. Er is besloten dat het een 
feestweek zal gaan worden met hierin het zomerfeest; schoolreis en sportdag zodat er 
minimale onderwijstijd verloren gaat.  
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6. Inspectiebezoek (in het kader van de Leerplichtwet) 

Het inspectiebezoek is i.v.m. corona niet doorgegaan. Alle voorbereidingen voor dit bezoek 
zijn door directie en het team gedaan en er zijn weer wat “puntjes op de i gezet”.  

 

7. Nationaal Programma Onderwijs 

De overheid zal alle scholen extra geld geven om de nadelige gevolgen van corona op te 
kunnen vangen, denk hierbij aan het wegwerken van achterstanden en wellicht hulp bij 
sociaalemotionele vraagstukken. Deze bijdrage zal rond de 700 euro per leerling per jaar 
zijn; schatting is dat de Annie MG Schmidtschool een bijdrage van rond de 350.000,00 euro 
krijgt. Buro Leerlingenhulp (waar wij al veel mee samen werken) zal waarschijnlijk ingehuurd 
worden om leerlingen te helpen die grote achterstanden hebben. Het plan moet nog 
uitgewerkt worden; het voltallige team zal hierbij betrokken worden. De MR moet zodra het 
plan er is haar instemming geven. 

 

8.  Werkverdelingsplan 

Het Werkverdelingsplan wordt besproken; deze is inhoudelijk niet veel anders dan het vorige 
jaar. PMR constateert dat er vanuit het team een te lage respons is gekomen op de interne 
enquête om op het plan haar akkoord te geven. Vanuit de PMR zal daarom nogmaals het 
team gevraagd worden om te reageren of zij kunnen instemmen met het werkverdelingsplan. 
Bedoeling is dat PMR voor de start van de meivakantie dit akkoord kan geven. 

 

9. Wat wordt er nog verwacht de rest van het schooljaar 

O.a. de schoolgids, jaarverslag en jaarplan zijn jaarlijks terugkerende documenten welke van 
de MR een akkoord of instemming nodig heeft. Dit jaar zijn er nog 2 geplande vergaderingen 
(27 mei en 22 juni). Er zal, ook met het oog op het “Nationaal Plan Onderwijs” een extra 
vergadering worden ingelast.  

 

10. Rondvraag 

Karin geeft aan dat we als MR afgesproken hebben dat elk lid zich d.m.v. een filmpje zal 
voorstellen. Hier heeft eigenlijk niemand nog actie op ondernomen. Dit moet nog wel 
gebeuren. 
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Sazia geeft dat er onderzocht zou worden of we een keer mee zouden doen aan het 
“Nationaal Schoolontbijt”; dit omdat een voormalig collega (Jessica Mendels) voor dit 
programma ambassadeur was en dit had voorgesteld; zij is geen ambassadeur meer omdat 
het ontbijt vanuit dit programma in haar ogen niet gezond genoeg is waardoor zij er niet 
achter kan staan. Wij gaan als school hier dus ook niet aan meedoen. 

Het is op de locatie Jacob de Graefflaan opgevallen dat ouders toch lang bij het hek blijven 
staan; dit is niet alleen het gevolg van “gezellig kletsen”, maar juist ook dat leerlingen later 
naar buiten komen dan eigenlijk afgesproken is. Het is dus (met oog op corona-maatregelen) 
te druk met ouders. Het team zal worden gevraagd om echt tijdig de leerlingen naar huis te 
laten gaan. 


