
 

   SBO De Haagse Beek     

    
 
  
Aan  
MR-leden 

 
Van Conny Teljeur 

 

 
 
Onderwerp 
Notulen MR-vergadering 

 
  Datum  23-09-2019

 
Verslag van de MR-vergadering SBO Haagse Beek 

  
 
Aanwezig namens ouders:             Danielle Lammertink 

(voorzitter) 
                                                       Marijke Vis 
                                                       Chantal Oranje 
                                                        
Aanwezig namens de school: Conny Teljeur 
  Taco Haasdijk 
                                                       Jos Ghijssels 

 Aanwezig namens de directie:       Jos de Koning  (algemeen directeur)  
 Afwezig met kennisgeving:               
 Afwezig zonder bericht:                   
 

1. Opening: 
     Danielle opent de vergadering en verwelkomt het nieuwe lid voor de  
     oudergeleding. Zij heet Chantal Oranje en is de moeder van Timo Roelands  
     die in groep 7b zit. Zij heeft ook een dochter die in de brugklas zit van het 
     VO. 

    
2. De notulen van 13-05-2019 

              Deze worden goedgekeurd.       
 

3.        Binnengekomen post: 
           Een oproep voor scholing van MR leden, deze start 31 oktober en vindt plaats in  
           Den Haag. De informatie hierover ligt bij Conny. Kosten hiervoor worden vergoed. 
  
4.        Projectgroep Pedagogisch Klimaat: 

Taco en Jos G vertellen waaraan zij met andere collega’s de afgelopen jaren o.a. 
aan hebben gewerkt. Het protocol Pedagogisch klimaat is doorgelicht en 
aangepast. 
De schoolregels, die in iedere groep worden gehanteerd en door de hele school 
zichtbaar zijn, zijn in 5 regels samengevat. Elk gedrag is onder 1 van de 5 regels 
onder te brengen. Dit schooljaar volgen 2 collega’s de “Rots en Watertraining”. Zij 
gaan met hun opgedane kennis aan de slag in de groepen. Sterk staan en 
weerbaarheid is de inhoud. Ook worden lessen mediawijsheid (gevolgen gedrag op 
internet/sociale media uitgebouwd. 
 

 
 
 
 



 

 
 

5.       Schoolplan: 
          Jos de K.: Voor het schoolplan voor 2019-2023 starten er nieuw projectgroepen. 
          -veiligheidsbeleid en pedagogisch klimaat 
          -onderwijskundig beleid 
          - ondersteuningsstructuur 
          -personeels-en kwaliteitsbeleid 
           Het schoolplan is een richtinggevend document en duurt 4 jaar. Het  
           onderwijskundig personeel gaat beleidsmatig aan de slag met de vraag “ waar   
           willen we heen”. 
           In de projectgroep Personeels-en kwaliteitsbeleid heeft alleen de directie zitting. 
           Adjunct directeur Jeroen Willems zal de groepen aansturen. Hij gaat hierbij ook 
           samenwerken met de Inspecteur de Vriesschool. Hans Pietersen (extern)  
           ondersteunt het proces. 
 
6.        Hoe wordt er aandacht besteed aan duurzaamheid en het milieu 
           Marijke: wat wordt er op school aan gedaan? Jos de K. zal met Jeroen W.  
           bespreken of wij plastic kunnen gaan inzamelen. Het plaatsen van zonnepanelen 
           op het dak is te duur. In de groepen wordt er wel degelijk over gesproken over  
           milieu en duurzaamheid. In de bovenbouw worden er lessen besteed aan het    
           milieu. In de eerstvolgende teamvergadering zal de vraag van Marijke naar voren 
           worden gebracht. Taco deelt mee dat de groepen 8 op 3 oktober naar Ahoy gaan “ 
           voor “Generation Discover. 
              
 7.       Jaarplanning: 
           In de volgende vergadering op 4 november zal het jaarverslag van het afgelopen  
           schooljaar en de begroting door Jos de K worden gepresenteerd. Ook zal het  
           onderwerp duurzaamheid weer worden besproken. 
           Duurzaamheid zal in januari op de agenda komen. 
           De schoolgids komt op 9 maart op de agenda te staan. 
           In mei zal de vorderingen van het schoolplan op de agenda staan. 
           Op 29 juni staat een etentje gepland. Danielle neemt dan afscheid van de MR,  
           aangezien haar zoon dan de school verlaat. 
 
 
8.       Website: 
          Danielle geeft aan dat voor de schoolvakantie er verouderde gegeven stonden op  
          de website (emailadressen). Jos de K zegt dat Jeroen eraan heeft gewerkt, maar  
          alsnog zal hij vragen daar nog even naar te kijken.  

  
9.       Toezicht op afwezige kinderen: 
           Danielle stelt de vraag of er toezicht wordt gehouden op de afwezigheid van  
           kinderen. 
           Antwoord: Er wordt dagelijks een absentie lijst bijgehouden en naar de ouders  
           gebeld als kinderen afwezig zijn zonder bericht. Eveneens wordt absentie 
           geregistreerd in Esis (digitaal leerling dossier), zowel geoorloofd als ongeoorloofd  
           schoolverzuim. We gaan in gesprek met ouders bij regelmatig verzuim. Zo nodig  
           wordt Leerplicht, de schoolarts of maatschappelijk werk ingeschakeld. Ook  
           onderhouden wij contacten hierover met de coördinator van  CJG.   
            
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.      Rondvraag:  
              Chantal: waarom is er geen naschoolse gym  voor de bovenbouw?  
            Jos G : alleen de groepen 1 t/m 5 zijn dit keer uitgenodigd, i.v.m de vele  
            Aanmeldingen. De groepen 6 t/m 8 zullen na de kerstvakantie worden  
            Uitgenodigd. Er komt een melding hierover in de Nieuwsbrief 
            Conny: zij denkt een mogelijke kandidaat te hebben voor de MR, dit met het oog  
            op het vertrek van Danielle aan het eind van het jaar. Zij zal deze ouders  
            benaderen. 
            Danielle: Het schoolplein ziet er goed uit na de aanpassingen die er afgelopen  
            zomer  zijn aangebracht. 
            Jos G: er is tussen de middag begeleid spelen buiten. De regels die wij in de  
            school hanteren worden ook buiten toegepast, hierop wordt toegezien.   

              Marijke: kan op de HB “Klasbord” kan worden gebruikt. Jos de K. zegt  
              dat de Haagse Scholen MSI gebruikt, maar zal zich hierover verder informeren. 
              Jos de K: de teldatum is op 1 oktober. Wij hebben dan 128 leerlingen. Chantal 
              vraagt of de groepen niet te groot zijn. Antwoord van Jos de K is dat 17 leerlingen  
              de limit is. 
              Marijke: worden kinderen niet te snel naar het SBO doorgestuurd? 
              Jos de K: Kinderen worden door het regulier doorgestuurd naar het SBO 
              onderwijs als zij  handelingsverlegen zijn.  
               Conny: veel nieuwe kinderen kampen met een te laag zelfbeeld doordat zij  
               niet mee konden komen in het reguliere onderwijs. Hun faalangst is groot. 
                
               
 
Volgende vergadering: 4 november 
 
Onderwerpen  
4    november: de begroting en jaarverslag, milieu en duurzaamheid 
13  Januari    : duurzaamheid 

  9    maart      :  schoolgids 
11  Mei          :  vorderingen schoolplan 
29  Juni         :  etentje 
 
 
 
   
 

 
 
                
 
                
              
 
        



 

 


