Notulen vergadering MR Willemsparkschool
Datum:
30 mei 2017
Aanwezig:
Oudergeleding: Roger ten Hagen, Sjoerd Hauptmeijer & Idsert Boersma
Leerkrachtgeleding: Carmen Kooks-Dunand, Roshni Jhagru
Directeur: Frans de Jong
Afwezig:
Elly van Bentem (locatieleider Willemsparkschool)
1. Opening

De voorzitter, Roger, opent de vergadering om 18:30
2. Vastelling agendapunten
De agenda wordt opgesteld
3. Vastellen notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering 23 maart zijn per email vastgesteld en inmiddels gepubliceerd
op de school website.
4. Mededelingen
 Dit is de laatste MR vergadering van Frans vanwege zijn pensioen aan het eind van het
schooljaar. Frans wordt bedankt voor al zijn inzet over de jaren.
 Carmen zal haar MR plek ter beschikking stellen na drie jaar met veel enthousiasme te
hebben deelgenomen en wordt bedankt voor haar inzet. Zij is bereid om nog als vervanger
van Ellenoor op te treden gedurende haar zwangerschapsverlof. Een opvolger wordt gezocht
voor de vacante plek van Carmen.
 Een aantal ouders heeft de MR per mail goede input gestuurd dat per agenda onderwerp zal
worden geadresseerd.
5. Bijgewerkte Besluitenlijst
Zie bijlage
6. Punten vorige MR
 Beleid TV kijken op school: beleid is inmiddels ontwikkeld en zal worden gepubliceerd op site.
 Uitleg over de ouderbijdrage, vergelijking met andere scholen o.a. Nassauschool rekent bijna
het dubbel bedrag. De MR lijkt het wenselijk om de bijdrage gelijk te houden aan vorige jaar
beseffende dat hiermee een aantal ‘extraatjes’ uit de ouderbijdrage worden betaald o.a.
intentie om 28 kinderen per klas te hebben en Engelse les.
 Observator groep 4
Een specialist sociaal-emotionele ondersteuning heeft 10 weken groep 4 geholpen. Een
evaluatie avond met de ouders gaf aan dat er een positieve trend zichtbaar is bij het
merendeel van de kinderen, waarbij de ouders de school opriepen om snel te handelen als
blijkt dat de kinderen dit nodig hebben.
 Huiswerk beleid
In groep 5 krijgen kinderen voor het eerst structureel huiswerk, wat kinderen regelmatig
vergeten te doen mede doordat de kinderen dit niet vertellen tegen de ouders. Een simpele
oplossing kan zijn dat de kinderen een agenda hebben om huiswerk in te schrijven.
 Muziek
Het is positief dat twee ouders een initiatief hebben genomen om muziek te geven cq een
koor op te richten. Besproken wordt of dit niet verder uitgebouwd kan worden. Tevens of er
buitenschoolse activiteiten kunnen worden geregeld zoals b.v. bij brede buurscholen in Den
Haag waar na de lessen b.v. muziek of judo wordt aangeboden. Wordt in volgende MR
besproken.
 Pestprotocol



Het pestprotocol op de site is uiterst summier. De school volgt geen standaardmethode (b.v.
Kanjer) zoals vele anderen scholen waarbij alle leerkrachten dezelfde systematiek hanteren
inclusief zelfde taal om om te gaan met pesten, wat ook de ouders thuis kunnen gebruiken.
Het blijkt dat een aantal leerkrachten wel in het verleden cursussen hebben gevolgd en nog
steeds ‘bevoegd’ zijn. Het pestbeleid zal verder uitgewerkt worden en bekeken of een
standaardmethode (weer) kan worden ingevoerd.
De conceptbegroting 2017/2018 wordt toegelicht. Elke school van de HSV-stichting staat op
eigen benen en heeft een eigen begroting. Onze school heeft een sluitende begroting, de
grootste inkomsten stroom is direct gerelateerd aan het aantal leerlingen.

7. Veiligheidsplan
Een nieuw, uitgebreid veiligheidsplan is gemaakt op HSV-stichtingsniveau. De veiligheidsadviseur
van de gemeente heeft input gegeven. Het veiligheidsplan ligt ter inzage op school en wordt nu
verder uitgewerkt ter implementatie.
9. Sportdag
De sportdag kon dit jaar niet plaatsvinden op sportvelden. Elk jaar vragen de scholen velden voor de
sportdag aan bij de gemeente Den Haag die de beschikbare velden verdeeld. Onze school was
helaas uitgeloot. De alternatieve sportdag was ook een succes, maar de intentie is om volgend jaar
de sportdag weer op een sportveld te doen. De Nassau school doet dit elk jaar bij HDM, onze school
zal ook vragen of een sportdag op de HDM velden gehouden kan worden voor een kleine vergoeding.
10. Zomerfeest
Initiële teleurstelling dat niemand het zomerfeest wilde regelen, gelukkig is het door hulp van twee
ouders toch gelukt. De school draait ook op de hulp van ouders om samen met de leerkrachten de
sociale activiteiten vorm te geven. Om van te voren helder te hebben voor welke feesten hulp nodig
is, zal de MR op dinsdag 8 sept tijdens de eerste schoolavond een oproep doen aan de ouders om
zich als vrijwilliger in te schrijven om een ‘feest’ te organiseren (b.v. kerstfeest; zomerfeest etc..).
11. Verbeterplan Overblijf
Tijdens de overblijf wordt 1x per week inmiddels een activiteit aangeboden. De kinderen kunnen dit
vrijwillig kiezen.
12. Invulling leerkrachten 2017/2018
De MR is net voor de MR vergadering schriftelijk geïnformeerd over de invullingen van de
leerkrachten in 2017/2018, waarbij een uitdaging is om adequate vervanging te verzorgen tijdens
zwangerschappen zeker met een groot leerkrachten te kort in Den Haag. School zal een beleid
ontwikkelen hoe om te gaan met uitval/ ziekte van een leerkracht, waarbij de idee is om te voorkomen
dat leerlingen naar huis gestuurd moeten worden.
13. Inzicht in beoordelingssystematiek leerkrachten
De wijze van beoordeling wordt uiteengezet.
14. Reglement MR
Op basis van wettelijke veranderingen mbt MR, zal het regelement worden aangepast en hiermee
ook het huishoudelijk regelement van de MR. Roger zal dit oppakken en zorgen dat er voor de
eerstvolgende vergadering een aangepast concept ligt.
15. Rondvraag
Roshni geeft aan dat de leerkrachten meedoen met de Prima Onderwijs in Actie demonstratie voor
betere arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten. De oudergeleding steunt de actie en geeft aan te
willen helpen met handtekeningen te verzamelen.
De MR vergaderingen voor dit jaar zijn gepland voor 22 aug. 2017; 5 okt. 2017 en 14 nov. 2017.

