Maandag 15 juli 20G)

Notulen MR vergadering
Uitgenodigd

oudergeleding: mw. A. Soekhlal, dhr P. Khoenkhoen, mw S. Jaggoe en mw. A. Chauthie-Saaltirx
personeelsgeleding: mw. M. Lalbahadoersing, dhr. E. van Os, mw. R. Ragunath

Afwezig:

1. Opening en vaststelling agenda:
De

voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur en heet iedereen van harte welkom

2. Afscheid Perkaas Khoenkhoen per 1 augustus 2019:
De

voorzitter heeft de uittreding van Perkaas per 1 augustus 2019 per brief bevestigd.

3. Verslag verkiezingscommissie

/

Kennismaking nieuwe leden

De nieuwe leden Eric en Rita worden per e-mail voorzien van alle basis documenten van de MR. De secretaris

voegt hen toe aan de groepsapp.

4. Notulen:
De notulen van 5,12 en 24 juni 2019 zijn akkoord en kunnen op de website worden gepubliceerd. Het concept lan
de notulen van 4 en 8 juli 2019 volgen nog. Dit zal de eerstvolgende vergadering worden besproken.
5. Actualiteiten: inspectierapport, uitspraak rechtbank, brief minister

Minister Slob heeft een intentie tot een voornemen aangekondigd, waarop de school binnen vier weken kan
reageren. De directeur-bestuurder gaat in ieder geval oriënterende gesprekken inplannen met Stichting Haagse
Scholen en Stichting Lucas voor eventuele samenwerking.
Afgelast ouderinformatiebiieenkomst
Besloten is om de ouderinformatievergadering van 16 juli 2019 geen doorgang te laten vinden en de ouders door
middels van een nieuwsbrief op de hoogte te stellen. Dit gelet op de onrustige situatie tijdens de bijeenkomst vtn
1L

juli 2019.

-

lnlichtineen ouders / nieuwsbrief van 18 iuli 20L9
directeur-bestuurder zal een nieuwsbrief samenstellen om de ouders te informeren over de actuele
ontwikkelingen op school en deze zal aan de kinderen worden meegegeven.
De

-

Advies MR aan bestuur/RvT
De voorzitter is - na overleg - voornemens een brief te wijden aan de RvT en de directeur-bestuurder omtrent let
advies dat de voorkeur uit gaat naar een samenwerking met een andere school met vergelijkbare missie/visie.
Extra inseplande vereaderine op 16 iuli 2019
De voorzitter geeft aan dat een extra vergadering is ingepland op aanvraag van bezorgde ouders. Leden van de VIR
en RvT zullen hierbij aanwezig zijn.
5. Overleg met directeur-bestuurder van 10 juli 2019:
De voorzitter geeft aan dat er diverse praktische punten zijn besproken, welke vervolgens in de vergadering aar de
overige leden van de MR zullen worden toegelicht,

7. Gesprek met Hans Bloemen van 10 juli 2019:
is afgesproken dat hij wordt ingeschakeld zodra de MR dit nodig
hulp op een bepaald terrein. Dit in tegenstelling tot het
voor
het
inschakelen
van
deskundige
acht, bijvoorbeeld
aanbod om Hans Bloemen structureel in te zetten. Daarnaast is een datum besproken voor de basiscursus MR an
alle leden van de MR, gelet op de huidige nieuwe samenstelling.
De

voorzittergeeftaan dat met Hans Bloemen

8. Bijeenkomst OR:
De voorzitter en de secretaris waren aanwezig bij de vergadering van de OR van donderdag 11 juli 2019. De
vergadering verliep niet geheel soepel, enkele ouders warên nogal ongerust door de publicaties van die dag
(uitspraak rechter en publicatie inspectierapport).
9. Klachten van ouders:
ln totaal zijn elf klachten van diverse ouders verzameld. Het voornemen is om deze te bundelen en aan de
directeur-bestuurder te zenden.
10. Rondvraag:
Eric vraagt of hij de cursus voor Arbo-coórdinator mag volgen. De voorzitter geeft aan dàt zo'n cursus eerder bij de
directeur-bestuurder dient te worden neergelegd. Het budget van de MR is beperkt en volgens een jaarbegroting

vastgesteld.
11. Afsluiting:
De

voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur onder dankzegging van een ieders aanwezigheid en bijdrage.

Voor het
A. Soekhlal,

èo-lo-

