
MR vergadering 14 november 19.30 uur 

 

Aanwezig: Karen, Kristel, Tonny, Tedda,  Horia, Elif, Elaine 

Afwezig: Mariska , Irene 

Tijd Onderwerp 
 

Wie 

19.30-19.35 Welkom Voorzitter 
Karen 

19.35-19.50 Elaine en Elif zijn namens de MR naar de achterban-
avond geweest. Terugkoppeling van wat zij daar 
gehoord en gezien hebben. 
 
Onderwerpen: 

1. Lerarentekort – Inzetten op behoud van 
personeel: werkverdelingsplan en werkdruk, 
loopbaanbegeleiding en duurzame 
inzetbaarheid. En wat is de rol van de PMR?  

Er is gepraat over het tekort, dat erg groot is. Ouders 
kunnen ondersteunend zijn bij leerkrachten om de 
werkdruk te verminderen. 

2. Financiën – Hoe werkt de begroting bij De 
Haagse Scholen? Waar let je op als MR? 

Er is een beperkt budget binnen DHS. Momenteel wil 
DHS onze reserves terug hebben. Deze hadden wij 
echter ingezet ten behoeve van de verbouwing.  

3. Passend onderwijs en zorgstructuur – Hoe is het 
georganiseerd en gefinancierd?  

Er moet meer worden ingespeeld op gebruik maken van 
elkaars expertises. Meer leren van elkaar. De 
geldstromen van het passend onderwijs zijn niet geheel 
duidelijk. 

4. Inleiding Medezeggenschap – Wat zijn de 
rechten van de MR? Hoe werkt de MR? 

Veel gehoord over de rechten en plichten van de MR. Er 
is veel duidelijk geworden. 

5. Aanwezigheid  
Irene hoeft niet altijd aanwezig te zijn op een 
bijeenkomst. Aansluiten aan het begin/eind is meer dan 
genoeg indien nodig. In het verleden is dit gewoon zo 
gegroeid. We gaan dit de volgende bijeenkomst samen 
bespreken. De OMR gaat het onderling opnemen. 
 

Elaine/Elif 

19.50-20.00 Verkeerssituatie  
De laatste tijd is er een aantal aanvaringen geweest met 
ouders. Dit vanwege asociaal verkeersgedrag.  Ouders 
trekken zich er niks van aan. Uit 
veiligheidsoverwegingen kunnen wij niet zo veel 
uithalen. 

Tonny/ Irene 



Twee leerlingen hebben een verkeersonderzoek 
uitgevoerd (opdracht plusklas). Hier zijn adviezen uit 
gekomen als een zebrapad en meer verkeersborden. 
Ooit hebben we geprobeerd er een schoolstraat van te 
maken. Dan wordt de weg afgesloten rond schooltijden. 
Dat mocht toen niet. Misschien dit en bv 
verkeersborden plaatsen nogmaals proberen namens 
de MR. 
Welke rol kunnen welwillende ouders spelen als 
eventuele verkeersregelaar? We kunnen het ook 
bespreken in de klassen met de kinderen. Misschien 
kunnen we op die manier invloed uitvoeren. 

20.00- 20.05 Scholing MR 
Er is een folder binnen gekomen. Hierop staan 
diverse cursussen. Eentje zou voor ons interessant 
kunnen zijn. Kristel gaan informeren bij die 
organisatie: wat is de tijdspanne, wat is de precieze 
inhoud en wat zijn de kosten. 

Kristel 

20.05- 20.10 Website 
De website is klaar!!!!! 

Tedda 

20.10-20.20 Sport en gezondheid 
Karen geeft de naam van Horia door aan Sanne. Zo 
kunnen zij samen kijken hoe de kinderen gestimuleerd 
kunnen worden om meer deel te nemen aan 
sportactivitieten als de Wateringse Veld-loop, 
toernooien enz... 
Gezondheid: de mail over het tien uurtje (door de 
vingers zien van minder groente en fruit ivm hoge 
kosten) was bijna een vrijbrief om het vooral niet meer 
te doen. Terwijl we juist willen uitdragen dat we een 
gezonde school zijn. Er gaat nog een mail volgen waarin 
op dit punt de nadruk wordt gelegd. 
 
Momenteel wordt er gewerkt aan een bak per klas met 
daarin extra eten. Deze bak is er voor iedereen, die 
misschien nog trek heeft. Er wordt geen nadruk gelegd 
op het niet bij je hebben van eten en drinken. Kijken 
wat de lidl/AH ons kunnen bieden ivm de financiën. 
 

Ouders 

20.20- 20.30 Volgende vergadering: 
- visie huiswerk 
-  begroting 
- scholing MR 
- Verkeerssituatie 
- aanwezigheid Irene 
- CITO/IEP 
 

Karen/ Allen 

20.30-20.40 Rondvraag 

Elaine: Hoe gaat het hier op school met de bezetting? 

Onze bezetting is strak. Bij ziekte hebben we nauwelijks 

iemand om te vervangen.  

Voorzitter 
Karen 



Horia namens een ouder: klopt het dat in het overzicht 

van de vakanties en margedagen een vakantie mist? Op 

de lijst die naar de ouders is gemaild mist de 

voorjaarsvakantie. Kan de juiste lijst opnieuw gemaild 

worden? Karen neemt het op met Ysé. 

 

 

Vergaderdata 2021/2022 
maandag 14 september 2021 
maandag 14 november 2021 
maandag 24 januari 2022 
dinsdag 15 maart 2022  
maandag 23 mei 2022 
dinsdag 14 juni 2022 
 

 


