Notulen
Medezeggenschapsraad Annie MG Schmidtschool Den Haag
Datum: 14 septemberi 2021 Tijd: 19.30 uur – via teams
Aanwezig:

Notulen nummer: 2022_1

Ellen de Boer
Stephanie Kervezee
Christine van Leeuwen
Merel Leeuwenburgh
Karin Merckens
Hendrik Metselaar
Bart Naaijkens
Ben van de Pavert (voorzitter)
Femke Privé (directie)
Sazia Rasheed
Vanessa de Rijck (notulen)

Afwezig:

-

Genodigden:

-

Agenda

1.

1)

Opening & Verslag vergadering 6 juli 2021

2)

Mededelingen vanuit de directie

3)

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

4)

Verhuizing Jacob de Graefflaan

5)

Rondvraag

Opening & Verslag vergadering 6 juli 2021

De vergadering wordt door de voorzitter geopend. Hij heet iedereen welkom en voor ons
nieuwe lid in de oudergeledding (Christine van Leeuwen) doen we een voorstelrondje. Het
verslag van de laatste vergadering van vorig schooljaar wordt besproken.
Voordat het vorige verslag wordt doorgesproken is de MR benieuwd naar de stand van
zaken mbt nieuwbouw. Directie geeft aan dat de aannemer de buurt regelmatig een
nieuwsbrief zal versturen; de 1e nieuwsbrief is inmiddels verstuurd. De MR heeft aan directie
gevraagd of zij ook op de verzendlijst van de aannemer gezet kan worden. De
asbestsanering verloopt voorspoedig. Het is de planning om in week 38/39 daadwerkelijk
met de sloop te starten. De aanvraag vergunning voor de BSO in het nieuwe gebouw loopt
nog.
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Het verslag van de vorige keer wordt besproken. De stand van zaken van de actielijst wordt
doorgenomen.
*

De website wordt door een collega – die een achtergrond heeft in ICT –
onderhouden. De schooltijden op de GS en WBP zullen worden aangepast.

*

Er zijn geen signalen ontvangen dat de vloer bij de Duinoordschool nog glad is zodat
er ongelukken gebeuren. Als er signalen binnen komen zal directie dit oppakken met
de Duinoordschool.

*

De drukte bij het halen/brengen VHB is afgenomen. Inmiddels heeft school verzocht
dat onze locatie aan de GS een schoolstraat kan worden.

*

MTO wordt in schooljaar 2022/2023 afgenomen

*

Er zal een brief vanuit MR opgesteld worden aan DHS met hierin vragen over de
nieuwbouw.

2.

Mededelingen vanuit de directie

Er zijn geen mededelingen vanuit directie.

3

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Als MR hebben we instemmingsrecht op het NPO. De collega’s hebben inmiddels ingestemd
met het plan. De vorige vergadering heeft de MR wat vragen gesteld en opmerkingen
gemaakt over het plan. Deze zijn meegenomen in het plan wat aan het personeel is
voorgelegd. De MR gaat akkoord met het plan NPO.

4.

Verhuizing Jacob de Graefflaan

Vanuit de collega’s hoort directie positieve geluiden over de wissellocaties. De sfeer is goed.
Het schooljaar is goed begonnen. Leerkrachten hebben allemaal een fijn lokaal en kinderen
komen met plezier.
Op de GS is de in-en uitgang krap, zeker met alle fietsen die ook op het schoolplein staan
(hier probeert school nog een oplossing voor te vinden). De andere uitgang gebruiken (in de
Gaffelstraat zelf) is niet handig; hier staan de kinderen meteen op straat. Ook bij de GS loopt
aanvraag tot schoolstraat, maar zoals we weten van de VHB is dit een langdurig proces.
Voor ouders is het ook wennen, want op de JDG hadden we meerdere in- en uitgangen. De
straat van de in- uitgang is een doorgaande weg; er rijdt dan ook veel verkeer.
Notulen – 2022_1 – DEFINITIEF

Pagina 2 van 4

Notulen
Medezeggenschapsraad Annie MG Schmidtschool Den Haag

De verkeersdeelnemers op de tijdstippen dat de school uitgaat hebben last van enkele
ouders omdat zij midden op de weg staan. Daarnaast moeten ook de kinderen zich aan de
verkeersregels houden. De leerkrachten zal worden gevraagd hier aandacht aan te besteden
en ook ouders zal dit nog eens extra worden gevraagd.
Op dit moment mogen ouders nog niet het schoolplein op bij het WBP (hopelijk verandert dit
snel ivm coronaregels.
Op dit moment kan er nog geen water gedronken worden uit de kraan op het WBP. We
ontvangen daarom water van Dunea in jerrycans. Dunea heeft een koppelstuk met lood
gevonden en heeft eea aangepast; verwachting is dat we dan snel wel water uit de kraan
kunnen drinken. Hier is wel een test voor nodig.
Om de luchtkwaliteit in de lokalen te meten hebben we op beide locaties CO2-meters
gekregen. Deze is (bijna) overal al in gebruik.

5.

Rondvraag

MR wil graag weten wat de data zijn van overleggen komend schooljaar. Secretaris zal deze
naar notulist sturen en dan worden zij in dit verslag genoemd.
Er zal, nu we hebben ervaren hoe het werkt, nog steeds regelmatig online vergadert worden.
Dit wordt ook bepaald nav de agenda.
Penningmeester vraagt wie de nieuwe penningmeester wil worden zodat de bankgegevens
omgezet kunnen worden. De bijdrage vanuit school voor schooljaar 2020-2021 moet nog
worden overgemaakt aan de MR.
Er zal oproep voor nieuw MR-lid geplaatst worden in de lispeltuut.
Er zijn twee leden vanuit PMR die op de lijst staan voor herverkiezing komend jaar. Eén van
deze leden heeft sinds dit jaar ook IB-taken gekregen en heeft daarom ook zitting in het MT.
De vraag is of zij aan kan en/of wil blijven.
Tijdens het volgende fysieke overleg zullen we een video maken om de MR voor te stellen.
De MR-mail moet nog overgedragen worden aan de huidige VZ.
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Vergaderdata 2021 -2022
Dinsdag 26 oktober
Donderdag 18 november
Donderdag 9 december
Dinsdag 18 januari
Donderdag 17 februari
Dinsdag 29 maart
Woensdag 11 mei
Dinsdag 14 juni
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