
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ARCHIPELSCHOOL  
Den Haag 

 
Verslag van de MR vergadering op 28 juni 2022 

 
 

Aanwezig: Sanne van Gaalen, Mariëlle de Weerd, Sirvan Kopar, Janna Pot en Rogier Paans  
 

1. Start vergadering 20.00 uur 

(notulist Rogier) 

 

2. Notulen 15 februari 2022  

Deze is afgelopen week toegestuurd door Janna en wordt akkoord bevonden. Actiepunt 

participatie leerkracht is besproken en zal ook begin volgend schooljaar besproken worden. 

 

3. Vaststellen jaarplanning MR schooljaar 2022 – 2023 

Concept jaarplanning wordt besproken. Besloten wordt om onderstaande punten aan de 

jaarplanning toe te voegen: 

- Inzet NPO-gelden (MR heeft hierop instemmingsrecht), timing: mei/ juni 

- Evaluatie instroomgroep kleuters, timing: maart/ april 

- MR-verkiezing, timing februari/ maart 

- Meerjarenonderhoudsplan (MOP), timing november/december (Sirvan vraagt bij 

bestuur documentatie op) 

- Besmettelijke ziekten, timing november/ december 

- Schoolplan en schoolgids, timing mei/ juni 

- Vaststellen begroting, timing januari/ februari 

 

4. Formatie schooljaar 2022 – 2023 

Ter kennisgeving aan de gehele MR wordt de formatie toegelicht. Inmiddels heeft de 

personeelsgeleding van de MR (Sanne van Gaalen en Mariëlle de Weerd), die hiermee 

moeten instemmen, ingestemd. De wens wordt uitgesproken om ervaren leerkrachten vrij 

te roosteren om nieuwe leerkrachten te kunnen coachen. 

 

5. NPO schoolplan 

Het NPO schoolplan, dat instemming van de MR nodig heeft, is nog in ontwikkeling. Sirvan 

geeft aan het NPO schoolplan binnenkort te kunnen aanleveren. Sirvan geeft nu alvast een 

korte uitleg van wat er nu ligt. Met betrekking tot de aanschaf van het sociaal-emotioneel 

leren (SEL) methode van Klink wordt opgemerkt dat het aan de leerkracht is om in te 

schatten of deze ingezet wordt. 

 

6. Jaarkalender en uren berekening 

De jaarkalender met urenberekening heeft instemming van de MR nodig. Er wordt 

opgemerkt dat er veel margemiddagen over het jaar verspreidt zijn. De vraag wordt gesteld 

of dit niet meer geconcentreerd kan worden, zodat ouders minder belast worden met de 

opvang. Sirvan geeft aan dat dit niet mogelijk is in verband met de formule die gehanteerd 

moet worden bij de indeling van de dagen. Verder wordt opgemerkt dat er een margedag en 

een studiedag extra zijn; dit wordt nagerekend en het klopt niet: 6+1 (kleuter) is 7 totaal. 
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7. W.v.t.t.k. 
- Sirvan geeft een toelichting op de keuze voor de nieuwe muziekleerkracht. 

- Janna geeft aan dat ze van leerlingen de terugkoppeling krijgt dat die, in de plaats van 

belijning van het goal aan de linkerzijde, liever een echt goal zien. Sirvan geeft aan dit te 

bespreken met de leerlingraad en komt hier op terug. 

 

I. Actiepunten 
 

Nr. Actiepunt Wie  Datum  Status 

1 Sirvan benoemt formatie in 
laatste nieuwsbrief voor de 
zomer 

Sirvan Juni 2022  

2 Sirvan benoemt kleuter-
instroom groep in laatste 
nieuwsbrief voor de zomer 

Sirvan Juni 2022  

3 Studiedag vraag hoe je als team 
met elkaar omgaat bespreken 

Sirvan Juni 2022  

4 Concept jaarplanning maken Marielle Juni 2022  

5  Ouderparticipatie verslag 
schooljaar 

MR/OR Juni 2022  

 


