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Opening

VZ opent de vergadering. Stephanie heeft zich voor deze vergadering afgemeld.
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Op onze oproep in de Lispeltuut VHB heeft één ouder gereageerd dat zij graag wil
deelnemen. Omdat er dus maar één ouder heeft gereageerd zijn er geen verkiezingen nodig.
De voltallige MR wil Christine van Leeuwen van harte welkom heten en zien uit naar de
eerste vergadering van het nieuwe schooljaar om nader met haar kennis te maken. Bij
diverse leden van de MR is zij al een bekend gezicht. Op verzoek van directie zal VZ haar
vragen zich op papier voor te stellen voor de Lispeltuut.
Begin van het nieuwe schooljaar moeten we ook op zoek naar een nieuw lid uit de
oudergeleding JDG; Hendrik stelt zich niet meer verkiesbaar. Binnen de personeelsgeleding
moeten we ook melden dat twee leden eventueel vervangen dienen te worden of
herkiesbaar zijn. Wat dit zal zijn, zal komend schooljaar volgen.

2.

Verslag vergadering 10 juni 2021

Het verslag wordt met kleine wijzigingen op tekstueel gebied goedgekeurd en zal z.s.m.
online komen.
In de notulen van 10 juni wordt onder “Nieuwbouw Jacob de Graefflaan” gesproken over het
opstellen van een Q&A. Deze Q&A is niet opgesteld, maar de brief vanuit DHS d.d. 18 juni
2021 aan alle ouders is hiervoor in de plaats gekomen.
Gezien de recente ontwikkelingen vooral m.b.t. de sloop- nieuwbouw JDG is het streven
notulen binnen 3 weken na vergadering online te plaatsen; zodat geïnteresseerden zo snel
mogelijk de notulen kunnen inzien. Nu zou het zo kunnen zijn dat het lijkt dat we als MR
achter de feiten aanlopen.

3.

Mededelingen vanuit de directie

Inmiddels is bekend hoeveel wij als school krijgen vanuit de NPO-gelden. DHS heeft
aangegeven dat vanwege de afsluiting van het schooljaar het definitieve “menu” besproken
kan worden direct bij de start van het nieuwe schooljaar. Een vergadering hierover met het
team is gepland, waarna dit spoedig met de MR besproken zal worden ter goedkeuring.

4.

Schooltijden WBP & GS

Op de enquête welke is verstuurd n.a.v. de voorgestelde schooltijden op de tijdelijke
wissellocaties hebben 54 ouders gereageerd.
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54 reageerders
Gescheiden
starttijden
Zelfde starttijden
Geen voorkeur

27 ouders hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor wisselende starttijden
18 ouders hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor dezelfde starttijden
9 ouders hebben aangegeven geen voorkeur te hebben
MR gaat mee met de meerderheid van deze stemmen en geeft aan directie aan dat de
wisselende starttijden zoals voorgesteld en gecommuniceerd akkoord zijn.

5.

SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) 2021 – 2025

Het SOP is door de MR gelezen en akkoord bevonden. In het SOP wordt er gesproken over
“Class for the Gifted” dit wordt door de ouders van de kinderen waar dit op van toepassing is
bekostigd; niet iedere ouder kan dit bekostigen waardoor sommige kinderen hier toch niet
aan deelnemen. Directie zal dit punt bespreken in het MT.

6.

Jaarverslag Annie MG Schmidtschool

Het Jaarverslag en de Schoolgids is ter kennisname meegestuurd en wordt mee ingestemd.
Bij de Schoolgids wordt het volgende nog aangegeven. Directie heeft op het formatieplan
een toelichting. Het formatieplan geeft een overzicht van de formatie die het komende
schooljaar door het schoolbestuur wordt bekostigd. Het bevat een beschrijving van de
plaatsen per functie en per salarisschaal. In het primair onderwijs betekent dit een
opsomming van het aantal lerarenfuncties in de schalen 10, 11 en 12.
Daarnaast wordt aangegeven welke onderwijsondersteunende functies er zijn, zoals
technisch onderwijsassistent, roostermaker et cetera. In het formatieplan binnen het primair
onderwijs wordt duidelijk of er sprake is van een conciërge of een onderwijsassistent. Ook de
directiefunctie(s), zoals directeur worden vermeld. Ten slotte wordt aangegeven welke
functies structureel en welke tijdelijk van aard zijn.
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7.

Ingekomen brief van “OudersJDG”

Op 29 juni is er door “OudersJDG” een brief aan de MR gestuurd alsmede naar persoonlijke
mailadressen van MR-leden apart. De brief is ondertekend met een aantal zichtbare namen
en het merendeel van de namen is zwartgelakt.
De MR geeft aan dat het ontvangen van de mail in de privémailbox door sommige leden als
vervelend is ervaren. Vooral het feit dat “OudersJDG” het vertrouwen in de MR opzegt als de
MR niet doet wat zij willen maakt dit een vervelende inbreuk op privacy. De MR merkt op dat
er door de voor de MR onbekende schrijver wordt gevraagd om confidentialiteit. Hier heeft
MR begrip voor, maar zij vindt het raar dat dan een deel van de schriftelijke reactie van de
MR is terug te vinden op Twitter
De MR heeft in de brief inhoudelijk geen nieuwe onderwerpen kunnen bespeuren met
betrekking tot de aanstaande sloop, nieuwbouw en de tijdelijke wissellocaties. Sterker nog,
veel van de geschreven informatie klopt niet of is achterhaald. MR heeft de briefschrijver
“OudersJDG” direct een reactie van deze strekking toegestuurd.
De MR merkt op dat er de afgelopen 4 jaar door “oudersJDG” geen contact via de officiële
paden met de MR is opgenomen.
Een geanonimiseerde versie van de mail van “OudersJDG” is ook op Twitter terug te vinden.
Een belangrijk punt in hun eis om de verhuizing te stoppen (en daarna de sloop- nieuwbouw)
is het volgens hun teruglopende leerlingaantal. Op locatie JDG zijn er 33 leerlingen van
school gegaan (of verlaten school aan het eind van dit schooljaar); 22 leerlingen zijn het
afgelopen jaar ingestroomd op school.
Van de 33 leerlingen die van school locatie JDG gaan (of zijn gegaan) zijn er 5 leerlingen
naar het buitenland vertrokken, 8 leerlingen zijn buiten Den Haag verhuisd, 3 leerlingen zijn
naar het speciaal onderwijs gegaan, 5 leerlingen zijn naar een internationale school gegaan.
Er zijn 12 leerlingen die de school verlaten vanwege de voorgenomen sloop- nieuwbouw.
Bij locatie VHB zijn er 3 kinderen die de school hebben verlaten (1 leerling is verhuisd binnen
Den Haag, 1 leerling is verhuisd buiten Den Haag en 1 leerling is naar de internationale
school gegaan). Er zijn 2 kinderen nieuw ingestroomd het afgelopen jaar.
8.

Stemmen voor nieuwe VZ

De huidige VZ neemt na een aantal jaren actief zitting te hebben genomen in de MR
afscheid van de MR. Deze vergadering is dan ook zijn laatste vergadering. De voltallige MR
en directie bedankt VZ voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Unaniem wordt er door de MR gestemd voor Ben van de Pavert als nieuwe VZ.
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10.

Rondvraag

Er zal z.s.m. een afspraak gemaakt worden voor een 1e MR vergadering in het nieuwe
schooljaar. Deze zal al snel na de start van het nieuwe schooljaar gaan plaatsvinden i.v.m.
het bespreken van het NPO (zie punt 3 – mededelingen Directie).

Als bijlage bij deze notulen volgt een overzicht van zaken welke wij het afgelopen jaar
besproken hebben.
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OPENSTAANDE EN AFGERONDE PUNTEN 2021
De MR maakt van elke vergadering notulen. Aan het einde van het schooljaar worden de punten die
nog moeten worden afgerond benoemd. De MR zal komend jaar de volgende punten op de agenda
zetten welke in 2021 aan bod zijn gekomen en die nog behandeld zullen gaan worden.








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. september 2020. Kiezen van methode lag stil vanwege corona. Wat gaat de school
doen in schooljaar 2021-2022?
Door ontwikkeling van de website; MR wil graag deze op orde hebben
Vloer en temperatuur in Douches van Duinoordschool; Is er nu een structurele oplossing?
Van Hoornbeekstraat: drukte in de straat en mogelijkheid tot “schoolstraat” aanmerken. VHB
staat op wachtlijst bij gemeente. Monitoren drukte in 2021-2022.
MTO 2021-2022
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 m.b.t. de sloop- nieuwbouw van locatie JDG.
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