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Agenda

1.

1)

Opening

2)

Verslag vergadering 20 mei 2021

3)

Mededelingen vanuit de directie

4)

Nieuwbouw Jacob de Graefflaan

5)

Jaarplanning

6)

NPO

7)

SOP

8)

Rondvraag

Opening

VZ opent de vergadering;
Dit is de op één na laatste vergadering van dit jaar.
22 juni staat de laatste meeting gepland, hopelijk kan dit “face to face”.
Ingezonden brief kan op de agenda toegevoegd worden
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2.

Verslag vergadering 20 mei 2021

De notulen van de vergadering van 20 mei 2021 zijn nog niet definitief, dus kan ook nog niet
goedgekeurd worden. Dit schuift door naar de volgende meeting.
3.

4.

Mededelingen vanuit de directie
-

Luchtzuivering VHB, de vergunning is rond. Plaatsing wordt gepland. Het is
aannemelijk dat dit tijdens de zomervakantie gaat plaatsvinden.

-

Formatie, de formatie is (nog) niet helemaal rond. Directie geeft aan dat dit een
normale gang van zaken is en dat dit op de meeste scholen nog zo is. Er staat nog 1
vacature open en er staat nog 1 gesprek gepland. Deze vacature kan op
verschillende manieren worden ingevuld, hier is flexibiliteit. Omdat de formatie nog
niet rond is kan dit nog niet worden voorgelegd worden aan de MR of in de
Schoolgids opgenomen worden.
Nieuwbouw Jacob de Graefflaan

Mededeling directie mbt gesprek ouderbrief
Er zijn zorgen geuit door een ouder over de onduidelijkheid van de duur op de wissellocaties.
Directie heeft uitgelegd dat het uitgangspunt is dat we deze periode zo kort mogelijk houden,
er zijn echter geen garanties te geven. De directie geeft aan dat het een goed gesprek was
en dat deze prettig is afgesloten.
Algehele statusupdate / reactie DHS omtrent planning, procedure, duur wissellocatie,
etc.
Er wordt een Q&A over de nieuwbouw voorbereid deze zal eerst door DHS gecontroleerd
worden op feitelijkheden, dan gedeeld met de ouders van de JDG en daarna op de
nieuwbouw site geplaatst. Hiermee willen we voorkomen dat dezelfde vragen veelvuldig
worden gesteld, de informatie voorziening naar de ouders verbeterd en transparanter wordt.
De MR vraagt zich af wat de huidige status is van het bezwaar en of de termijn hiervan niet
al verlopen is. Er wordt voorgesteld om DHS uit te nodigen om een update te geven.
De MR gaat een brief opstellen voor DHS met daarin het verzoek om maandelijks een
update krijgen van de voortgang afgelopen maand, de activiteiten komende maand, de stand
van de planning en bekende zaken die vertraging (of versnelling) van de planning kunnen
veroorzaken. Dit kan opgenomen worden in een bulletin in de Lispeltuut om een constante
informatie stroom naar de ouders te bewerkstelligen.
 De directie bevestigd dat de geluidswerende tegels betaald gaan worden door DHS
en niet door de school of de Stichting Vrienden van de Annie.
Een open vraag is dat de MR na het DO (Definitief Ontwerp) geen instemmingsrecht meer
heeft. De MR blijft de procedure op de voet volgen.

Notulen – 2021_7_DEFINITIEF

Pagina 2 van 4

Notulen
Medezeggenschapsraad Annie MG Schmidtschool Den Haag
Enquete schooltijden JdG
Op verzoek blijft de directie ook bij dit punt aanwezig.
Er leven zorgen over de breng/start, eind/ophaal tijden tijdens de verbouwing op de
wissellocaties. Hierbij komen verschillende belangen samen:
- Ouders met kinderen op beide locaties
- Personeel die voor hun werk start eerst hun eigen kinderen moeten wegbrengen
- Ouders die met de begintijd van hun eigen werk in de problemen komen
De MR gaat hierover advies vragen aan de ouders van de JDG, hier worden de volgende
opties voorgelegd.
Optie 1:
Gaffelstraat
WBZ (Kleuters)

Brengen vanaf
8:15
8:30

Start les
8:30
8:45

Uit*
14:30
14:45

Ophalen tot *
14:45
15:00

Optie 2:
Brengen vanaf Start les
Uit*
Ophalen tot*
Gaffelstraat
8:15
8:30
14:45
15:00
WBZ (Kleuters)
8:15
8:30
14:45
15:00
* Geldt voor ma, di, do, vr. Woensdagmiddag wijkt zoals gebruikelijk af.
Opmerkingen hierbij zijn:
- Start van de les om 8:15 (dus brengen vanaf 8:00) is organisatorisch niet haalbaar
- Op verzoek van ouders die kinderen op 2 locaties hebben is optie 1 bedacht. De
gedachte is om de kleuters later te laten beginnen omdat zij doorgaans meer tijd en
aandacht nodig bij het brengen dan de oudere kinderen
- de eerdere toezeggingen die zijn gemaakt in voorgaande communiqués tijdens
“corona” naar de ouders hadden betrekking op 1 schoollocatie en gingen uit van 2
brengmomenten. Dit zorgde ervoor dat docenten van elkaar tijdelijk een klas konden
opvangen als een collega iets verlaat was. Bij de wissellocaties is dit echter niet meer
mogelijk.
- Wettelijk is de school verantwoordelijk voor toezicht 15 minute voor- en na de les
- Aan de enquête zal de vraag toegevoegd worden of de desbetreffende ouder tijdens
de nieuwbouw periode op een moment kinderen op beide wissellocaties heeft zodat
de MR meer gewicht kan hangen aan het keuze advies van deze oudergroep
- De enquête zal gemaakt worden en de link delen zodat deze via Social Schools
gedeeld kan worden met de ouders
- Benadrukt moet worden dat starttijd van de les ook echt betekent dat alle kinderen in
de klas aanwezig moeten zijn
- In de enquête moet uitgelegd worden waarom er gekozen is voor deze opties
5.

Jaarplanning

Jaarplanning wordt besproken en er springen een aantal zaken uit.
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Er wordt opgemerkt dat in de week van 9 mei 2022 wel erg veel activiteiten gepland zijn. Het
idee is om hier een lustrumweek van te maken in plaats van losse activiteiten. De activiteiten
moeten we zo zijn dat dit niet tot “overbelasting” van de kinderen leidt. Dit idee gaat ook
gecommuniceerd worden naar de ouders en geeft ook mogelijkheden voor verbeterd gebruik
van de beperkte ruimte.
Er is door een ouder geïnsinueerd dan Het Bewaarde Land niet door gaat. In de notulen van
de meeting 13 april staat dat wij als school stoppen met de financiering hiervan. Echter zal
het doorgang kunnen vinden omdat de ouders hiervoor de financiering oppakken. Voor de
huidige groep 6 kan het helaas niet met terugwerkende kracht georganiseerd worden omdat
de organisatie van Het Bewaarde Land dit enkel organiseert voor de groep 5 of 6
6. NPO
Deze is nog niet klaar. Als deze klaar is gaat deze eerst voor inspraak en instemming naar
het team en wordt dan ter goedkeuring aangeboden aan de MR, de MR heeft hier
instemmingsrecht.
Dit verschuift dus sowieso naar volgende meeting.
- De MR heeft geen inspraak op de Schoolscan en is ter info gedeeld
- De directie kiest met welke partijen ze willen samenwerken
Er wordt gevraagd of er onderhandeling over de prijs plaatsvindt en of er een marktwerking
is. Er wordt vanuit de PMR en directie aangeven dat in deze al krappe (niet elastische) markt
nu (tijdelijk) meer vraag is. Hierdoor is het erg lastig onderhandelen en moeten we er snel bij
zijn.
7. SOP
SOP doorschuiven naar volgende meeting
8. Rondvraag
-

-

Voorkeur voor face-to-face meeting op 22 juni, met een duidelijke agenda en
instemmingspunten. Hier zijn nog wat Corona en organisatorische uitdagingen.
Sponsorgeld wat is er gebeurt met het geld van de sponsorloop?
o JDG dit schuift door naar het nieuwe schoolplein
o VHB o.a. ballen en springtouwen, moet aan Gijs en Bbonnie gevraagd worden.
Volgende vergadering update. (Ook een item voor in de Lispeltuut)
De definitieve MR notulen van de vorige vergadering moeten beschikbaar worden
gemaakt op de website

De voorzitter bedankt iedereen voor een constructieve meeting

Notulen – 2021_7_DEFINITIEF

Pagina 4 van 4

