Notulen vergadering MR Willemsparkschool
Datum:
16 januari 2018
Aanwezig:
Oudergeleding: Sjoerd Hauptmeijer & Idsert Boersma
Leerkrachtgeleding: Roshni Jhagru, Aria Veen, Marlous ter Haar
Directie: Ingrid Schumacher & Elly van Bentem
Afwezig:
Roger ten Hagen (oudergeleding)
1. Opening

De voorzitter, Sjoerd, opent de vergadering om 18:30
2. Vastelling agendapunten
De agenda wordt opgesteld
3. Vastellen notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering 14 november 2017 worden vastgesteld
4. Mededelingen
Update vervanging leerkracht groep 7 door het vertrek van juf Sylvia. Groep 7 is een belangrijke
groep mede door het pre-advies van de Cito en daarom is de school met urgentie een nieuwe
(tijdelijke) leerkracht aan het werven.
5. Bijgewerkte Besluitenlijst
a) Sportvelden: Een sportveld voor de sportdag is aangevraagd bij gemeente. Over een aantal
weken komt uitsluitsel of de school een gesubsidieerd sportveld kan gebruiken, anders zal een
veld worden gehuurd bij hockey club Klein Zwitserland, redelijk in de buurt van school.
b) Nieuwe groep 2: Maximaal 32 kleuter per klas. Als dit aantal bereikt is in beide 1/2a en 1/2b zal
na de eerstvolgende vakantie (voorjaarsvakantie) een derde kleuter groep worden gestart, zijnde
groep 2. Door een planningsfout hebben de kleuterklassen momenteel 33 leerlingen, tot
ongenoegen van de MR. Dit zal na de voorjaarsvakantie zijn opgelost door de opening van de
nieuwe kleutergroep 2.
6. Herbesteding niet uitbetaalde salarissen leerkrachten n.a.v. stakingsdag 2017
De overheid heeft het salaris voor het personeel uitbetaald aan de school. De school heeft dit bedrag
niet uitbetaald aan de stakende leerkrachten conform het recht dat de school heeft. Dit bedrag zal
worden gebruikt voor de leerkrachten hetzij voor Werkdruk verlichting of een cursus, zodat de gelden
niet in de algemene school pot verdwijnen.
7. Kwaliteit Engelse les
De MR heeft herhaaldelijk aangegeven dat een aantal ouders de kwaliteit van de Engelse les niet
constant op een goed niveau vinden. Elly geeft aan dat de nieuwe methode Engels is ingevoerd na
de herfstvakantie 2017. Deze methode geeft meer ruimte om per leerling het juiste niveau aan te
bieden. Hierbij worden de huidige Engelse gevende leerkrachten ook met coaching ondersteunt. Het
doel is ‘near native’ speakers in te zetten. De oudergeleding geeft aan dat sommige ouders kiezen
voor onze school vanwege het Engels en hiermee kan de school mits Engels goed wordt geleerd,
zich onderscheiden van andere Haagsche scholen en t.o.v. de HSV een goedkopere variant
aanbieden. Daarom is het van belang is dat de kwaliteit goed en constant wordt aangeboden. De MR
geeft aan dat niet alle ouders -ondanks de communicatie in de info- op de hoogte is van de nieuwe
lesmethode.
Afspraak: Volgende MR zal MT HSV met aantal opties komen om te zien of en hoe in het nieuwe
schooljaar dit verder uit te bouwen.
Afspraak: voor de Info, Elly maakt kort stukje over Engels en de nieuwe methode. Tevens krijgen de
leerlingen een CD mee naar huis met met info over de les.
8. Zichtbaarheid MR mbt verbeteren communicatie ouders

a). Elektronische enquête vanuit MR onder de ouders
Doel om beter inzicht te krijgen wat de wensen van de ouders zijn en hiermee prioriteiten helder te
krijgen. Belangrijk dat niet alles budgettair kan, het is afwegen van verschillende prioriteiten. Dit kan
als input mee in het het nieuwe schoolplan (mei). ACTIE: Feb uitsturen door oudergeleding MR.

b). Info: na MR meeting in Info kort aangeven wat hoofdpunten bespreking zijn geweest met link
naar notulen.
c). Notulen tijdig publiceren: Het is de MR opgevallen dat de notulen niet tijdig zijn gepubliceerd,
streven is om twee weken na de MR vergadering de notulen vast te stellen en te publiceren.
9. Muziek
Het recente initiatief van een aantal ouders om muziek aan te bieden was een groot succes met de
kerstkoortjes. Het initiatief zal worden doorgezet in 2H 2018. Voor volgend schooljaar moet bekeken
worden of dit vanuit het reguliere school budget kan komen of via ouders betaald blijft worden als hun
kinderen willen mee doen (zoals nu het geval is).
10. Ambities Willemspark
Het nadenken over het strategisch beleid van de HSV 2018-2022 is gestart. De initiële input van de
leerkrachten is gedeeld. De aanpak is dat eerst het strategisch beleid op HSV niveau zal worden
gemaakt en vervolgens op Willemspark niveau. De MR mag meedenken. Een van de punten van de
MR is hoe de samenwerking tussen de verschillende scholen in het HSV verband waarde kan
opleveren voor de leerlingen (b.v. Het venster met hun expertise op dyslectisch; HSV met
Engeltaligheid etc…). De volgende MR vergadering zal de dialoog worden voortgezet.
11. Schoolondersteuningsprofiel
Wettelijk moet elke school een beleid maken hoe de school verschillende type leerlingen helpt, dit
resulteert in het nieuwe Schoolondersteuningsprofiel 2017-2021.Dit wordt ingedeeld met het
samenwerkingsverband van de scholen in Haaglanden. De MR is akkoord met het opgestelde profiel.
12. Datum etentje einde schooljaar
Gepland.
13. Rondvraag
-Begroting 2018 en inzicht in 2017 begroting vs realisatie zal de volgende vergadering worden
besproken
- Een ouder heeft een vraag gesteld over het schoolveiligheidsplan. Op HSV niveau is het
veiligheidsplan recent aangepast en gefinaliseerd. Een kopie ligt op school ter inzage voor ouders.
Voor onze school wordt het veiligheidsplan ook aangepast. Tevens ligt een kopie van het
incidentenregister ter inzage voor ouders.
14. Sluiting
Vergadering wordt gesloten.

