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MR vergadering schooljaar 2022/ 2023 Annie M.G. Schmidtschool 

 

Datum: 19 oktober 2022 Tijd: 19.30 uur    Notulen nummer: 2023_2 

Aanwezig in MS teams:  Ellen de Boer 

    Maureen Berkhout 

Christine van Leeuwen 

Karin Merckens 

Jantien Huitink (notulen) 

Bart Naaijkens  

Ben van de Pavert (voorzitter) 

Femke Privé (directie) 

    Daniëlle van der Steen 

 

Afwezig: Joris Blok en Vanessa de Rijck  -    

 

Agenda  

1) Verslag vergadering 8 september 2022 

2) Update Nieuwbouw 

3) Mededelingen vanuit de directie 

4) Jaarkalender 2022 - 2023 

5) Mededelingen van de voorzitter 

6) MR 

7) Rondvraag 

 

1. Verslag vergadering 8 september 2022 

Het verslag wordt met een aantal kleine tekstuele wijzigingen goedgekeurd en zal 

geplaatst worden op de website van school. 

 

2. Update Nieuwbouw Jacob de Graefflaan 

Gast: Sonja Pool, projectleider DHS 

• Positieve berichten. Alles gaat volgens planning.  
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• Dak is dicht. Werken van boven naar beneden de wanden af. Maandag wordt 

vloer gymzaal gestort. Conclusie: het gaat voorspoedig tot nu toe. Daarnaast 

bezig met het buitenterrein. Eerst om tot prijsvorming te komen, daarna tot 

planning.  

• Vergunning ligt sinds kort ter inzage. BSO vergunning is ook rond.  

• Ook uit buurt geen berichten. 

• Sonja stelt voor de MR een keer een rondleiding te geven. Hier wordt enthousiast 

op gereageerd.  

• Opleverdatum: Nog niet duidelijk of opleverdatum eerder zal zijn. Nu staat hij nog 

op 6 juli. Sonja verwacht dat de aannemer in maart kan aangeven wanneer het 

gebouw wordt opgeleverd. Daarna heeft de aannemer 3 tot 4 weken tijd voor 

restpunten. Laatste stap is afronding/inrichting voor de school. Daar staat meestal 

ook een maand voor maar dat hangt van de school af. Dus spannend of we 

nieuwe schooljaar in de nieuwbouw kunnen beginnen. Bedoeling is om te starten 

met een gereed buitenterrein. 

• Positief is ook dat inkoop van meeste materialen al geweest is vóór alle 

maatschappelijke ontwikkelingen. We weten niet zeker wat er gebeurt met 

vertragingen. Maar, hoe verder in het proces, hoe kleiner de kans dat er zaken 

komen die vertragen.  

• De ontwikkelingen bij de bezwaar/beroepsprocedure zijn niet bekend bij Sonja en 

de MR.  Er loopt 1 procedure.  

• Geen lopende zaken die aandacht behoeven vanuit de MR. Fijne bevestiging dat 

het soepel loopt.  

 

3. Mededelingen vanuit de directie 

• Medewerkers krijgen 2 november rondleiding op nieuwbouw. 

• Medewerkerstevredenheidsonderzoek start na de herfstvakantie. 

• Directie bezig met het schoolplan: gaat over de grote doelen die school wil 

bereiken. Uit schoolplan volgen de jaarplannen. MR zal tussentijds worden 

meegenomen bij het schoolplan.  

• Directie is begroting aan het opstellen en investeringsplan nieuwbouw. Op 23 

november vindt het vaststellingsgesprek plaats. Dan is de begroting definitief. Die 

begroting wordt dan nog bij bestuurder DHS ingediend om vast te stellen. 
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Planning is om de begroting jan/feb 2023 te bespreken (ter kennisgeving) in de 

MR.  

• Coronacijfers lopen op. Daarnaast ook gewone griep. Niet alle klassen kunnen 

vervangen worden. Dit heeft geleid tot 3 klassen die één vrijdag geen school 

hebben (1 kleuterklas en 2 groepen 8 op de JdG). Ouders worden in zo’n situatie 

zo vroeg mogelijk geïnformeerd.  

• In het kader van de begroting vraagt Ellen aandacht voor de prikborden op de 

gangen.   

 

4. Jaarkalender 2022-2023  

Bart heeft kleine aanpassingen doorgevoerd.   

 

5. Mededelingen van de voorzitter 

- VZ informeert de MR over mail die enige tijd geleden is ontvangen van aantal 

bezorgde ouders. Inmiddels hebben Femke en MR gereageerd op deze mail. 

Ouders voelden zich nog niet helemaal gehoord maar zien verder ook geen rol 

voor MR.  

- Femke benoemt dat de kinderraad weer is geïntroduceerd. Door Corona heeft dit 

even stil gelegen. Suggestie om MR ook met kinderraad te laten praten. MR vindt 

dit een goed idee.  

- VZ heeft contact met de OR van beide locaties over onder deelname aan een MR 

vergadering en de OR-begroting.  Met de JdG al contact, maar nog niet met de 

OR van de VhB. Ben gaat daar nog achteraan. Ellen biedt hulp aan.  

- Agenda met inspraakmomenten 

 

6. MR 

a. MR Cursus: 8 november in de avond. Offerte is nog niet getekend. Gaat VZ 

doen.  

b. GMR verkiezingen. Zit al ouder van school in GMR en ook intern begeleider 

van school 

c. MR rekening – voortgang. Nog niet helemaal rond.  

 

7. Rondvraag 
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• Ellen vraagt hoe laat de cursus is en wat we moeten doen/voorbereiden. 

• Karin wil ook graag de stukken voor deze cursus, maar kan -zoals bekend- niet 

aanwezig zijn op de 8ste.  

• VZ doet de suggestie om het schoolplan in de komende maanden op de agenda 

te zetten. Goed om scherp te hebben waar onze rol zit bij het schoolplan. De 

cursus kan daarbij helpen.  

• VZ merkt nog op dat ouders de tijden waarin ‘schoolzaken’ in klassen voor de 

ouders worden georganiseerd (tijdens schooltijden) niet altijd handig zijn voor 

werkende ouders. Daar kunnen we als MR ook over nadenken. Ellen geeft aan 

dat het team dit zelf ook evalueert. Karin merkt nog op dat ouders het wel 

belangrijk vinden om betrokken worden. Laten we kijken wat (andere) manieren 

zijn om ouders te betrekken en het werkbaar houden voor de leerkracht. Dus een 

manier die voor iedereen fijn werkt. Christine geeft aan het heel fijn te vinden dat 

ouders zo betrokken worden. Afspraak: onderwerp komt binnenkort op de 

agenda.  

 

 

 


