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1. Opening & vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen notulen 13 mei 2019
De notulen van 08 juli 2019 worden vastgesteld.
3. Actielijst
Actielijst ongewijzigd.
4. Rondvraag
Ernest Lange heeft Petra Kramer opgevolgd als MR lid namens de oudergeleding. Op de website
is dit nog niet gewijzigd. De MR verzoekt de bestuurder om dit aan te passen.
Adam vraagt om drie ouders die in de kascommissie willen plaatsnemen. Hij plaatst een oproep
in de infoase / social schools.
5. jaarverslag 18-19 en jaarplan 19-20
Er zijn geen vragen over het jaarverslag 2018/2019 en het jaarplan voor 2020. Deze zijn tijdens
de vorige MR vergadering uitvoerig besproken.
6. Inspectiebezoek
In oktober komt de inspectie OCW bij het bestuur van de Stichting Lucas Onderwijs. De Oase
staat positief tegenover de inspectie en heeft om inspectie gevraagd. De Oase wil zich (laten)
kenmerken als ‘goede’ school. Hierom zullen in november twee inspecteurs van OCW door de
school lopen. De Oase staat open voor feedback en verbetersuggesties vanuit de Inspectie OCW.
Vanzelfsprekend zal de Oase alle nodige medewerking verlenen aan de inspectie.
7. Invulling ouderavond
De MR (oudergeleding) heeft gebrainstormd, waarbij onder andere een idee is ontstaan voor de
invulling van de ouderavond. Het idee is om thema-avond(en) te organiseren én om de
onderwerpen van de ouderavond via videoclips/filmpjes te delen met ouders en docenten. Bij
maken van de fimpjes kunnen bijvoorbeeld ook leerlingen betrokken worden in de vorm van een
project. Een verplicht onderdeel hierbij is verantwoording van de ouderbijdragen. MR en

bestuurder zijn enthousiast. Bestuurder gaat dit in het team bespreken en koppelt terug aan de
MR.
8. Svz social schools en Wis collect
Nog niet iedereen heeft het mailbericht hierover ontvangen (als gevolg van kleine foutjes in emailadressen). Er volgt nog communicatie in de Infoase naar ouders over het gebruik bij
afwezigheidsmeldingen.
Ouders hebben hierover een mailbericht ontvangen. Er komen al veel reacties binnen. Voor de
goede orde wordt gedeeld dat de ouderbijdrage vrijwillig is. In de app komt dit niet volledig
duidelijk naar voren. Bestuurder gaat dit aanpassen.
9. Stand van zaken nieuwbouw
De plannen zijn voorgelegd aan de welstandcommissie van de gemeente Den Haag. Er moet een
balansberekening plaatsvinden ivm stikstofproblematiek. Dit zorgt voor wat vertraging. Op 2
oktober wordt bekend naar welke locatie verhuist wordt. Adam gaat de ouders informeren via
de Infoase.
10. Mededelingen team
Er zijn geen mededelingen uit het team. Forecast: stavaza is dat de begroting uitkomt zoals
begroot.
11. Sluiting
Kristel sluit de vergadering.
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