Notulen
Medezeggenschapsraad Annie MG Schmidtschool Den Haag
Datum: 27 februari 2022

Tijd: 19.30 uur – via teams

Aanwezig:

Ellen de Boer

Notulen nummer: 2022_5

Stephanie Kervezee
Christine van Leeuwen
Merel Leeuwenburgh
Karin Merckens
Bart Naaijkens
Ben van de Pavert (voorzitter)
Femke Privé (directie)
Vanessa de Rijck (notulen)
Daniëlle van der Steen
Afwezig:

-

Genodigden:

Sonja Pool (projectleider nieuwbouw DHS – mbt nieuwbouw)

Agenda
1)

Update nieuwbouw Jacob de Graefflaan

2)

Verslag vergadering 18 januari 2022

3)

Mededelingen vanuit de directie

4)

Schoolbegroting

5)

Coronamaatregelen

6)

Mededelingen van de voorzitter

7)

Realisatie en begroting OR JDG

8)

MR

9)

Rondvraag

De vergadering wordt door de voorzitter geopend en hij heet iedereen welkom.

1. Update nieuwbouw Jacob de Graefflaan
Sonja Pool, de projectleider nieuwbouw van DHS is digitaal aangesloten om een update te
geven en vragen te beantwoorden.
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De asbest- en grondsanering zijn inmiddels afgerond en de palen zijn in de grond geboord;
dit is allemaal voorspoedig gelopen. Ten tijde van deze vergadering lijkt de oplevering van
het nieuwe gebouw in de zomer van 2023 te gaan plaatsvinden. Als het gebouw opgeleverd
is, heeft Sonja nog 3 weken nodig voor de interne oplevering. Daarna wordt het pand
opgeleverd aan school, waarna inrichting etc. zal plaatsvinden.
Er is inmiddels ook bekend geworden dat er een "Kiss & Ride”-zone zal worden gerealiseerd.
Ten tijde van de vergadering is er nog geen uitsluitsel over het bestemmingsplan in relatie tot
de BSO.
Op 10 maart zal het bouwbord onthuld worden door de wethouder Onderwijs, directie DHS
en directie Annie MG Schmidtschool.
Sonja geeft aan dat er nog bezwaren lopen over het type stenen welke gebruikt gaan worden
en over het hek rondom de locatie. Sonja heeft overleg met de diverse partijen over deze
zaken. Het hekwerk zal hetzelfde worden zoals deze nu is; een laag stenen muurtje met
daarop een spijlen hekwerk.
Sonja geeft aan nav een vraag vanuit de MR dat er bij haar niets bekend is van eventuele
overige bezwaren.
De MR dankt Sonja voor haar aanwezigheid en toelichting.
2. Verslag vergadering 18 januari
De notulen worden goedgekeurd op wat kleine puntjes. De website van onze school zal
gecheckt worden op de aanwezigheid van de notulen; er lijken er een aantal nog niet op te
staan.
3. Mededelingen vanuit de directie
In april zal er voor de NPO-gelden een nieuwe menukaart komen. Directie gaat eerst binnen
het team inventariseren wat gewenst is; waarna er gekeken wordt of dit aansluit bij de
menukaart.
De verkeerssituatie op de Gaffelstraat lijkt wat verbeterd, maar is nog steeds onder de
aandacht van school en gemeente. Er is een vertegenwoordiger van de gemeente komen
kijken op uitnodiging van school. Helaas is het een situatie die lastig op te lossen is.
4. Schoolbegroting
Op dit moment is er een grote reserve op de begroting; deze heeft alles te maken met de
nieuwbouw (denk aan inrichting gymzaal etc.); na de nieuwbouw zal de reserve dus weer op
een normaal niveau zijn.
Werkdrukgeld en NPO-gelden worden echt uitgegeven en zitten niet in de reserve verwerkt.
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5. Coronamaatregelen
Er zijn veel zieke collega's geweest; de invloed op de leerresultaten is nog niet bekend.
Verwachting is dat dit snel volgt (n.a.v. CITO-resultaten). Opvallend is wel dat er veel
leerkrachten die ziek zijn geweest echt nog lange tijd heel moe zijn na terugkeer.
School zal zoals altijd de maatregelen blijven volgen zoals de overheid deze voorschrijft.
6. Mededeling VZ
Er is een collega die op een anders dan anders manier helaas heeft moeten vertrekken.
Deze collega heeft de MR informatie gestuurd en heeft ouders informatie gestuurd. Het
beeld wat deze collega heeft geschetst richting ouders (en dus ook richting de oudergeleding
in de MR) is zeer negatief in de richting van onze directie. Onder collega’s zal een anoniem
onderzoek komen mbt werkdruk/werkveiligheid op de werkplek.
7. Realisatie en Begroting OR JDG
Nav een aantal vragen, o.a. over spaarsaldo en reserves, welke gesteld zullen worden aan
de penningmeester van de OR JDG zal de begroting de volgende keer weer op de agenda
terugkeren.
8. MR
Er lijkt een nieuwe ouder gevonden te zijn voor de MR; deze persoon zal worden uitgenodigd
voor de volgende vergadering.
Volgende vergadering zullen de termijnen van de diverse MR leden weer besproken worden.
De termijn van een aantal leden zit er (bijna) op.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Volgende vergadering is op 29 maart a.s.

Notulen – 2022_5 – DEFINITIEF

Pagina 3 van 3

