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3. Vaststellen notulen vorige vergadering
Aangenomen
4. Mededelingen
- Inval voor zieke leerkrachten wordt besproken. Aangezien de wet stelt dat indien je als tijdelijke
kracht 5 maal in een klas invalt, de school die kracht een contract moet aanbieden, zorgt dit voor
moeilijkheden bij de invulling indien er veel leerkrachten tegelijk ziek zijn. Recent zijn groep 6 en 4
nog verdeeld over de school. Directie vraagt MR of die nog ideeën heeft omdat er kennelijk geen
aanbod van leerkrachten is. De spoeling is zeer dun. Op de vrijdag is er in ieder geval geen extra staff
om op terug te vallen. Afgesproken wordt dat er in de Info een mededeling zal worden geplaatst om
te inventariseren of er nog welwillende ouders zijn die hiervoor inzetbaar zouden zijn.
- Zwarte Pieten worden besproken. Directie geeft aan dat de afspraak is dat alle Haagse scholen
binnen drie jaar alle kennelijk discriminerende elementen zullen terugdringen. Ook de WSPschool
houdt zich aan die afspraak en geeft aan de ene nog gesignaleerde afbeelding van de ouderwetse
zwarte piet op school te laten verwijderen.
- vervanging Elly van Bentem wordt besproken. Vanwege een operatie zal zij gedurende een aantal
weken tijdelijk worden vervangen maar ze zal wel telefonisch bereikbaar zijn.
5. Bijgewerkte Besluitenlijst
Dit zal nog gedetailleerder worden ingevuld.
6. Punten uit vorige MR.
Formulier terugkoppeling ouders groep 1-2 (MR april 2016)
Voor groep 1-2 zal een nieuw formulier per februari worden gehanteerd. Het oude
kennismakingsformulier blijft zoals altijd in oktober. Eea zal worden voorgesteld in de
teamvergadering. Groep 3 tm 8 kennen een kennismakingsgesprek en twee rapporten.
Evaluatie formulier kennismakingsgesprek groep 2-8
De school heeft van de ouders goede feedback ontvangen. Wel het idee om de vragen meer als
voorbeeldvragen te laten dienen en niet dat alle vragen perse beantwoord moeten worden.
Status protocol dyslexie
Hier wordt nog steeds aan gewerkt. We worden binnen SPPOH allerlei visies op losgelaten. Het
huidige protocol dat in de studiegids staat, zal totdat er een nieuw protocol is, aldus leidend zijn.
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Beleid TV kijken
Afspraak is half uur eten, en tijdens dat eten wordt er voorgelezen. Daarna soms educatieve tv. Na
het half uur gaat iedereen naar buiten.
Gezond eten
Desiree heeft voorstel gedaan in de info inzake gezond eten. EvB geeft aan dat reeds veel ouders
verantwoord bezig zijn op voedingsgebied en dat de school ook veel tips geeft. Het stukje van
Desiree is gewaardeerd en men zal haar vragen of ze dit eens wil herhalen.
Verkeerssituatie school
Er zijn gesprekken geweest met de wijkagent. Tussen 810 en 845 is de afspraak dat er geen groot
verkeer ivm de verbouwing aan de overkant in de straat zal komen.
Terugkoppeling ouders mbt gezamenlijke pauze leerkrachten
De maandag is door de leerkrachten goed bevallen. Sommige ouders vonden het te gehaast en er zijn
ook zorgen geuit over het toezicht.
7. Voortgang gesprek oudergeleding MR met schoolbestuur en raad van toezicht
De beide Rogers hebben begin augustus met Willy Grijze en Frans de Jong en de voorzitter van de
RvT gesproken (Pronk). Het governance/organisatiemodel van de school is hierin besproken.
Wat toen is gebleken dat er toch heel veel verschillen zitten tussen hoe ouders eea zien en hoe het
schoolbestuur tegen zaken aankijkt. Frans geeft aan dat er is afgesproken dat er een intern
onderzoek zal worden geïnitieerd dat aan een extern bureau zal worden uitbesteed waaruit moet
volgen wat er mis gaat in de communicatiestromen tussen ouders en schoolbestuur. De MR zal de
opdracht mogen mee formuleren en daarna mogen evalueren.
8 + 9. Afscheid Roger Reichrath en kiezen nieuwe voorzitter MR, oproep in info mbt vacature
oudergeleding MR
Dankwoord over en weer. De MR bekijkt later wie voorzitter van de MR zal willen zijn. Er zal een
stukje in de info komen mbt de vacature voor de oudergeleding MR. De MR zal input op dit stukje
aanleveren. Tevens wordt besproken dat leerkrachten het waarderen indien zij ook in hun
hoedanigheid van MR-lid door ouders direct worden aangesproken. Roger tH zal nog nader naar het
Huishoudelijk Reglement omzien.
10. Rondvraag + PvDA plus sluiting
De personeelsgeleding MR zal de informatieve email van Silke over Zwarte Piet lezen. Tevens is Silke
aangeboden dat ze een stukje hierover in de info kan schrijven.
Elly geeft aan dat ze vanwege haar operatie niet als team de kerstborrels voor de ouders kan
verzorgen. Aangezien die avond iedereen in zijn/haar klas is, vraagt ze de oudergeleding van de MR
dit op te pakken. Er kan bijvoorbeeld een kleine kerstborrelcommissie met ouders komen, die deze
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borrel regelen. Anders kan de borrel helaas niet doorgaan. De oudergeleding geeft aan dit op te
pakken en verwacht dat het met de ouders zal lukken.
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