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1. Opening & vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn vooraf geen bijzonderheden te delen.
2. Vaststellen notulen 22 september 2020

Voorstel vanuit de OR om de informatieavonden via Teams te houden. Omdat er maar een
beperkt aantal mensen gelijktijdig kunnen deelnemen aan een Teams bijeenkomst, is het wellicht
handig om mensen van tevoren te vragen om hiervoor aan te melden.
Notulen vastgesteld.

3. Rondvraag

Gaan we nog wat doen aan een kerstgroet namens de MR?
Oudergeleding pakt dit op.

4. Corona situatie algemeen
Het is op het moment rustig op school. Er zijn op dit moment weinig tot geen meldingen van
positieve testuitslagen. Leerkrachten die verkouden zijn, kunnen zich snel laten testen waardoor
zij ook snel weer aan het werk kunnen.
Er zijn nog wel wat zorgen over de drukte bij het hek. Ouders lijken zich daar nog niet goed aan
de afspraken te (kunnen) houden, waardoor er weinig afstand tussen hen is.
Van de kinderen kan over het algemeen gezegd worden dat zij zich binnen de school, goed aan
de afspraken houden

De oudergeleding vraagt wat de huidige coronamaatregelen met de leerkrachten doet.
De leerkrachten laten weten dat wij net als iedereen lijden onder de nadelige gevolgen die de
maatregelen hebben op ons sociale leven. Maar, dat wij met elkaar goed begrijpen dat deze
nodig zijn.
Met de leerkrachten die eerder positief getest waren, gaat het goed. Al zijn sommigen nog wel
erg vermoeid.
Ouders gaven aan dat zij het missen wat er op school gebeurt. Zeker nu met Sinterklaas en Kerst.
Om de ouders mee te nemen in de sfeer op school, worden er via Social Schools veel foto’s
gedeeld door leerkrachten.
Om de decemberfeesten door te laten gaan, heeft de school enkele maatregelen moeten treffen.
Zo vervangt een kerstontbijt het kerstdiner. Op deze manier voorkomen we grote
mensenstromen. Ook de kerstmusical vindt daarom onder schooltijd plaats en er is geen
oudervoorstelling. Ouders krijgen een filmopname.

5. Stand van zaken nieuwbouw en tijdelijke verhuizing







18 december openen kluis: prijzen bekend. De meest voordelige aanbieder wint de
aanbesteding, mits binnen het budget.
Aangezien zowel het bestuur van Lucas Onderwijs als de gemeente Den Haag eerst een
definitief besluit moeten nemen over de aanbesteding kan er pas later (begin januari) naar
buiten worden gecommuniceerd.
Verwachting verhuizing twee dagen voor aanvang voorjaarsvakantie
Oudergeleding: “Hoe worden kinderen naar verhuizing toe begeleid?”

Adam: “Nog geen actieve begeleiding om onrust te voorkomen. Wanneer daadwerkelijk
verhuizing vaststaat, zal niet te lang van tevoren gewerkt worden naar de verhuizing”.



Wanneer definitief: voor half januari ouders inlichten?



Oudergeleding: “Zijn alle technische voorzieningen realiseerbaar?” Adam: “ja, dat gaat
lukken”. Portocabins is dezelfde toepassing als bij bv. Vroondaal. Het pand aan de
Resedastraat wordt ook nu gebruikt. De aanpassingen daar betreffen naast het aanleggen
van het netwerk vooral cosmetische zaken.

6. SVZ middelen om achterstanden weg te werken

Op dit moment wordt er in de groepen vier in drie verschillende niveaugroepen gewerkt. Het
gaat hier om technisch lezen, spelling en rekenen. De kinderen werken met kinderen van gelijk
niveau aan voor hen passende doelen. De voorlopige toets resultaten laten groei zien in de
ontwikkeling van de kinderen.
Hiervoor zijn drie leerkrachten met de leerlingen aan het werk in drie verschillende lokalen.

7. Subsidie terugdringen achterstanden n.a.v. corona
Vanuit de Oase is subsidie aangevraagd om eventuele achterstanden bij kinderen, opgelopen in
coronatijd, aan te pakken. Technisch lezen heeft hierin de meeste prioriteit. De focus ligt op
kinderen in groep 4-5-6 die achterstand laten zien, en om die extra ondersteuning te bieden. De
impact en effecten moet ook gemeten en verantwoord worden. Per oktober 2020 hoopt Adam
definitief te horen dat subsidie rond is en zodra daar uitsluitsel over is zal het opgepakt worden.

8. Forecast en begroting





Tekort op de begroting van 13.000. In de forecast is dit bedrag hoger, dit heeft o.a. te maken
met latere verrekening van gelden en lasten (in november 2019 als baat geboekt, in 2020 pas
de lasten). Maar ook door bezuinigen vanuit de Gemeente Den haag (vermindering en zelfs
afschaffing van projectsubsidies), is er sprake van minder inkomsten.
De ooievaarspas zal vanaf 2021 wegvallen wat mogelijk tot een vermindering van de
inkomsten uit ouderbijdragen leidt. Ongeveer 40 á 50 ouders maken er tot nu toe gebruik
van.

9. Jaarplan en jaarverslag





Groot aantal zaken is blijven liggen i.v.m. Corona, prioriteit lag elders.
Low-key jaarplan, maar ontwikkelingen lopen allemaal door, wel in een aangepast tempo.
Zaken als deskundigheidsbevorderingen krijgen en hebben een andere vorm. Live
bijeenkomsten zijn immers niet mogelijk.

Punten oudergeleding n.a.v. het jaarplan en jaarverslag











Pagina 3: vragen om uitleg OPLIS -> uitleg gedaan (Opleiden in de school)
Pagina 6: Mogelijkheid schoolgids via Vensters PO, wordt onderzocht.
Pagina 7: Activiteitenplan, is dit ontwikkeld? -> ja twee jaar geleden. Nu in afwachting
nieuwbouw, wanneer definitieve GO, dan verder oppakken.
Pagina 7: Burgerschapsvorming, hoe wordt dat vormgegeven? -> Komt terug in onze
methoden, in WO+, kuil, vieringen.
Pagina 8: Engels, hoe loopt dat? -> Wij zijn tevreden over de methoden en zoeken nu nog
naar een manier om verder te differentiëren op niveau.
Pagina 10: verzoek om toelichting: Aanbod Onderwijszorg; verwerkt in zorgplan en schoolondersteunings-plan.
Pagina 13: tevredenheidsonderzoek blijft nog even op de agenda, verder oppakken na de
verhuizing.
EHBO/BHV: up to date houden vraagt onze aandacht, maar nu vanwege corona lastig om
effectieve training te organiseren.
Online lesgeven: wat te doen als een leerkracht langdurig thuis is, of er langdurig geen
lesgegeven kan worden in de klas? Hebben we een plan? Bijvoorbeeld door online lessen
voor te bereiden. -> Alle faciliteiten zijn aanwezig en de vaardigheden worden voldoende
beheerst. Niet effectief om verder op te anticiperen. Bijvoorbeeld filmpjes maken van
instructie van hoofdstuk 3 heeft geen zin wanneer we ten tijde van hoofdstuk 5 thuis komen
te zitten.

10. Mededelingen team
Juf Eline en juf Sharon zijn in blijde verwachting.

Juf Sabine en Juf Lisanne zijn beide moeder geworden.
Juf Patricia langdurig afwezig.

11. Sluiting
De volgende MR vergadering is op 19 januari 2021. Kristel sluit de vergadering.
Actielijst

Toevoegen aan actielijst: Vensters PO

