
Notulen MR vergadering 18-01-2023 
 

 

 

 Medezeggenschapsraad van de Vrije School Den Haag – PO  Abbenbroekweg 7 

 Locatie vergadering Op school 

 Datum  Woensdag 18-01-2023 

 Aanvangstijd 15:00 uur MR 
15:45 uur open deel voor toehoorders 
16:00 uur MR + SL 

 Duur 2 uur 

1.  Onderwerpen Instemming, Advies, Actiepunt 
 

1. 1 Besloten deel alleen met MR leden  

1.  Opening en vaststelling agenda 
Vaststellen notulen 18-1-2023; Voorstel is om de notulen digitaal vast te 
stellen (via mail) zodat deze uiterlijk 2 weken na vergadering online 
geplaatst kunnen worden en via Parro verstuurd worden aan de ouders. 

 

2.  Mededelingen MR 
- De data voor het aanleveren agendapunten voor MR vergadering 

worden gecommuniceerd en de data voorbesprekingen zijn 
opgenomen in jaarplan MR.  

- Vanaf nu worden onderwerpen voor open deel met toehoorders 
gezamenlijk  vastgesteld. 

- Er wordt gewerkt aan update van het regelement en statuut door 
secr. en vz. MR. Komt in maart 2023 op de agenda.  

- Afstemming met GMR i.v.m. de informatievoorziening, vz. MR pakt 
dit. 

- Steven is aanspreekpunt voor financiën in de MR. Hij sluit aan bij de 
volgende vergadering in mei 23. Voor die tijd maakt hij afspraak met 
controller om begroting door te lopen (begin februari 23).  
 

AP vz. MR afspraak maken met GMR 
AP Steven afspraak met controller 
  

3.  4.1. De 12 vragen aan MR inbox; De MR heeft het voorstel van de 
beantwoording van de vragen inhoudelijk besproken. 
 
 

4.2. Verzoek om gesprek met OMR bespreken; De MR heeft het verzoek 
om gesprek met de Gezonde Vrije School besproken (app en mail/brief). 

 

 

4.3.Terugkoppeling Vliegende Brigade; De Vliegende Brigade is begonnen 
met observaties. Deze zijn voortgekomen vanuit het bezoek in december 
waar gekeken is naar waar ondersteuning nodig is voor de 
leerkrachten. In januari/ februari is er een tussen gesprek met de 
inspectie om te kijken of er voldoende vordering is 

4.4. Terugkoppeling Klankbordgroepen; Er is gekozen om geen 
terugkoppeling van klankbordsessies te doen tijdens deze bijeenkomst 
vanwege de tijd en omdat de 2de ouderavond al snel kwam waar de 
directie al deze terugkoppeling zou doen. En we hadden meer 
urgente punten op de agenda staan. 

4.5. Structurele invulling kleuterklas: verzoek aan SL; De invulling van de 
kleuterafdeling wordt o.b.v. de nieuwe aanmeldingen vanuit Onderwijs 
Transparant bepaald. Het aantal leerlingen bepaalt het aantal groepen. In 
een klas zitten 26 leerlingen, dan kan een leerkracht betaald worden. 
Voor een 2-stroomschool zoals DVS is een basis van 5 kleutergroepen 
gewenst. De invulling van de kleuterafdeling wordt samen met de 

4.1. De vragen worden voor zover mogelijk 
inhoudelijk beantwoord door de MR mogelijk. 
De vragen worden daarna gecommuniceerd 
met de SL en de ouders. 
 
4.2. De MR vraagt zich af wat het doel is van 
het gesprek en wil dit eerst helder hebben 
alvorens een antwoord te geven. AP vz. MR 
mail sturen naar eigenaar. 
 
 
4.3. De MR wil graag terugkoppeling van SL van 
het gesprek met de Inspectie dat binnenkort 
plaatsvindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Vragen omtrent status wachtlijst en 
aanmeldingen worden in het volgende MR 
overleg meegenomen. 
 
 
 



 

kleuterleerkrachten gemaakt. Het is nog onduidelijk op dit moment of er 
voldoende leerlingen zijn voor een instroomklas / 5de kleuterklas. De 
invulling wordt meegenomen in het formatieplan waarop de PMR 
instemmingsbevoegdheid heeft. MR heeft instemmingsbevoegdheid op 
schoolplan, hier is indeling van de school een onderdeel van. 

4.6. Plaatsvervangend voorzitterschap; De MR bespreekt het voorstel 
voor plaatsvervangend voorzitter, deze neemt de taken van de voorzitter 
over wanneer zij verhinderd is.  

 
 
 
 
 
 
4.6. De MR stemt in met Steven als 
plaatsvervangend voorzitter. 
 

 Open deel met 3 toehoorders vanuit de ouders 
 

 

4.  De 3 toehoorders vanuit de ouders worden welkom geheten door de MR; 
de vz. MR legt kort de spelregels uit. 
 
Meldcode Veilig Thuis 
De MR heeft de oplegger en de kwaliteitskaart Meldcode besproken. De 
MR heeft vertrouwen in het proces en de procedure zoals die besproken 
is met de leerkrachten tijdens de pedagogische vergadering, de jaarlijkse 
training en de aanwezigheid van de aandacht functionaris en de 
maatschappelijk werker. De MR geeft als tip mee, dat het goed zou zijn 
als de maatschappelijk werker zich voorstelt in klas 4,5 en 6 zodat 
kinderen zelf ook weten wie zij is. Ook adviseert de MR om de interne 
externe vertrouwens personen nog een keer te benoemen. 
 

 
 
 
 
De secr. MR pakt dit op en neemt dit mee in de 
communicatie weekbrief. AP secr. MR. 

5.  Invulling deelraden; De MR heeft de vraag of het wenselijk is om 
deelraden op te zetten besproken. Er is geen overeenstemming over de 
term deelraden, deze term dekt niet de lading. Daarom noemen we het 
themaraden. Informatie over themaraad van VOO.nl is hier te vinden. 
 
Onderwerpen die bv hierin besproken zouden kunnen worden zijn 
pesten, veiligheid, duurzaamheid. De themaraad is informatief, tijdelijk 
en heeft geen beslissingsbevoegdheid, deze blijft bij de MR. 
 
Om geen dubbele activiteiten in te vullen is afstemming met de OR nodig 
aangezien zij ook een lijst met thema’s hebben benoemd.  
Bij het benoemen van de themaraden moet bevoegd gezag en 2/3 van de 
MR instemmen. 
 

Vz. MR stemt lijst onderwerpen af met vz OR en 
koppelt dit terug aan MR; AP vz. MR. 

 Gesloten deel met MR en SL 
 

 

6.  Welkom SL 
Terugkoppeling door vz. MR  aan SL; helaas was er vanwege de tijd geen 
ruimte om inhoudelijk dieper op punten in te gaan. Secr.MR en vz. MR 
gaan hier in de toekomst beter op sturen. 
 

 

7.  Afsluiting en dank allemaal! 
 

 

  
 

 

 Afkortingen  

 MR  

 SL  

 MR-p  

 MR-o  

 WMS  

 Info.  

 Inst.  

 Adv.  

   

https://voo.nl/kennisbank/wet-medezeggenschap-op-scholen-wms/themaraad

