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Datum: 20 mei 2021  Tijd: 19.30u digitaal   Notulen nummer: 2021_6 

Aanwezig:    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:   Ellen de Boer (met kennisgeving) 

Genodigden:   - 

 

Agenda  

1) Opening 

2) Verslag vergadering 13 april 2021 

3) Mededelingen vanuit de directie 

4) Concept Schoolgids 

5) Concept Jaarplan 2021 - 2022 

6) Nieuwbouw Jacob de Graefflaan 

7) Rondvraag 

 

 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering; er zijn geen mededelingen.  

 

2. Verslag vergadering 13 april 2021 

Er zijn op het conceptverslag een aantal opmerkingen per mail aan Vanessa gestuurd; zij zal 
deze verwerken in de notulen. 
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3. Mededelingen vanuit de directie 

* Voor het “Nationaal Programma Onderwijs” (NPO) is vanuit de overheid het 
keuzemenu ontvangen hoe deze subsidie in te zetten op school. Op woensdag 26 
mei zal dit keuzemenu met het team besproken worden. 

 

4. Concept Schoolgids 

Er worden een aantal punten op details aan directie doorgegeven. 

Als het mogelijk is en directie heeft er in deze hele druk periode nog tijd voor dan verzoekt de 
MR om de volgorde van de hoofstukken in de Schoolgids aan te passen. MR vindt de nadruk 
op de kinderen belangrijker dan de missie. 

 

5. Concept Jaarplan 2021 - 2022 

Het Jaarplan 2021 – 2022 wordt door de MR goedgekeurd. 

 

6. Nieuwbouw Jacob de Graefflaan 

De vergunning is m.u.v. het gedeelte BSO goedgekeurd door de gemeente. De opmerkingen 
m.b.t. geluid zijn besproken met de advocaat. De geluidsoverlast zal zo veel als mogelijk 
beperkt worden. Er komt een (door omwonenden gevraagd) geluidsscherm op de 
erfafscheiding met de Jacob de Graefflaan 8. Ook zullen er geluiddempende tegels gebruikt 
gaan worden. MR vraagt duidelijkheid mb.t. de kosten van de tegels (deze zijn erg duur). 
directie geeft aan dat zij hier al naar gevraagd heeft bij directie DHS. Ze gaat er nu vanuit dat 
de kosten voor DHS zijn (en niet voor de school), omdat deze eis m.b.t. geluid onderdeel van 
de vergunning is. 

In de beslissing op het bezwaarschrift van de gemeente aan de advocaat van DHS (kenmerk 
B.2.20.0878.001 t/m B.20.0878.015) wordt gesproken over “het rapport van Peutz van 26 
november 2021”. Deze datum kan niet juist zijn en dit zal door directie aan DHS en de 
advocaat gemeld worden. 

De aannemer heeft aangegeven dat er na de bouwvak gestart zal worden met sloop. De MR 
vraagt om de planning van de aannemer. Directie geeft aan dat zodra zij deze heeft deze 
met de MR gedeeld zal worden. 
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Morgen (21 mei) zullen ouders van de Jacob de Graefflaan weer geïnformeerd worden. In 
deze informatie zal komen te staan dat de school ervan uitgaat dat de sloop en nieuwbouw 2 
jaar zal duren en dat het dan dus de verwachting is om na de zomervakantie van 2023 weer 
op de Jacob de Graefflaan te kunnen starten. 

Onder diverse ouders is er nog steeds veel onrust omtrent de verhuizing naar de 
wissellocaties. Velen maken de vergelijking met de Galvanischool. Hoewel onze situatie 
totaal anders is vraagt de MR toch via directie of ouders vanuit directie DHS hierover 
informatie kunnen ontvangen. 

De starttijden op beide locaties worden in de MR besproken en goedgekeurd. Op de 
Gaffelstraat zullen de oudste groepen starten om 08.30 uur. Op het Willem Beukelszoonplein 
starten de kleuters om 08.45. De eindtijden moeten wel echt strikt aangehouden op de 
wissellocaties omdat diverse ouders naar beide locaties moeten. 

Op de Jacob de Graefflaan zullen er i.v.m. de verhuizing 2 extra margedagen komen (14 en 
15 juli; 16 juli was al een vrije dag); als ouders hierdoor in de problemen komen zal er op die 
2 extra dagen noodopvang beschikbaar zijn (zoals tijdens de lockdown). 

De verwachting is dat eind volgende week een draaiboek verzonden wordt aan het team. 

In de nieuwsbrief zal een oproep aan het team komen wie aanspreekpunt wil zijn voor 
praktische zaken; directie is regelmatig in overleg en kan dan niet altijd direct aangesproken 
worden. 

MR spreekt nadrukkelijke wens/verwachting uit dat er snel een reële planning van DHS 
komt, mbt verhuizing. 

MR bespreekt dat voor vragen omtrent procedure/vergunningtraject en vervolgstappen DHS 
aan zet is om de ouders goed te informeren. 

 

8.  Rondvraag 

Deze vergadering was een ingelaste vergadering; 27 mei staat er een reguliere vergadering 
gepland. Waarschijnlijk zal er in deze week weinig nieuwe info komen om te bespreken met 
elkaar. Voorzitter stelt dan ook voor om die vergadering te annuleren en op 10 juni weer te 
vergaderen. 

 

 


