
Notulen MR Vergadering Archipelschool  17-11-2015. Opgesteld door Paula 
Aanwezig: Irvin, Paula, Jiska, Kristel, Alfred, Saskia 
 

1. Opening door voorzitter, Kristel en omdat Saskia er is wordt er een voorstelrondje 
gemaakt. 
 

2. Notulen vorige vergadering  
- Het nieuwe hek op het groene schoolplein. Alfred controleert of het straatwerk 

goed afgerond is. 
- Mijnschoolinfo. Alfred benadert Vincent om onze ervaringen te delen. Dit punt 

wordt verschoven naar de volgende vergadering. 
- Onveilige verkeersituatie. Misschien is het een idee om een werkgroep vanuit de 

ouders te maken. De werkgroep moet een actieplan maken, hesjes aanschaffen 
e.d. Kristel overlegt met Alfred over de uitwerking. 

- Extra gym-uren. Dit is een streven, maar geen verplichting. Er wordt op een later 
tijdstip op terug gekomen waarbij beweging als een inhoudelijk vraagstuk wordt 
gezien. 

 
3. Algemene reguliere bespreekpunten  

a. Binnengekomen post is er niet 
b. Geen bespreekpunten vanuit de GMR 

 
4. Korte bespreekpunten  

- Zwangerschapsvervanging Steffie (groep 7) Na een zorgvuldige afweging is er een 
geschikte persoon gevonden die bekend is bij de Archipel. Via mijnschoolinfo 
worden de ouders komende week op de hoogte gesteld en wordt de procedure 
die gevolgd wordt tot de zomervakantie uitgelegd. 

- Afstemming OR-directeur-MR  
Saskia en Alfred plannen een gesprek met Jos en Robin van de O.R. en Kristel en 
Irving van de MR. Alfred vraagt aan Jos een namenlijst van OR-leden. 

- Beleid DHS en Archipel t.a.v. schenken alcohol schoolfeest. We houden ons aan 
de kaders zoals opgesteld in de brief van de gemeente. Alfred overlegt hierover 
met de OR. 

 
5. Begroting 2016  

De begroting voor 2016 ligt voor. Deze is in lijn met meerjarenplan. Alfred licht 
begroting toe en geeft antwoord op vragen MR.   
De MR zich kan niet vinden in de begroting en geeft een negatief advies. Er volgt een 
brief naar de Haagse Scholen. Kristel en Irving werken deze brief namens de MR uit. 
Punten in de brief zijn: 
- Afschrijftermijn digiborden 
- Aanvraag herverdeling 
- Bezetting personeel 
- Onderwijs assistent 
- Korting die de Haagse Scholen wil doorvoeren 
- Gedwongen winkelnering. 

  



 
 
 


