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NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS PWA 

08-11-2022 / Donge 
 

  
Aanwezig 

 
Afwezig 

Oudergeleding (OG) Jeannine den Hollander (JDH) 
Leonardo Wirodikromo (LW) 
Mark van der Wal (MvdW) 
Edwin Nijssen (EN) 
Mariska de Vries (MdV) 

 

Personeelsgeleding (PG) Ilja de Bree (IDB) 
Annefleur Kwakernaak (AK) 
Stephan Paterno (SP) 
Justin Roskam (JR) 

Agnes Redert (AR) 
 

Directie 
  

Notuliste 
 

Bestuur aangesloten 

Sandra Hunnego (SH) 
 
Jolanda Wamelink 
 
- 

C. de Rijk (CdR) 

 

 
OPENING & VASTSTELLING AGENDA 
Om 19:30 opent voorzitter SP de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. AR is 
helaas onverhoopt verhinderd i.v.m. medische redenen. 
 
TOELICHTING DIRECTIE 
 
Vacature vakleerkracht gym 
Onze vakleerkracht gym J.P., heeft per 1-1-2023 opgezegd. J.P. krijgt bij zijn andere werkgever een 
uitbreiding in uren. Hij heeft gekozen voor 1 werkgever. 
De vacature is uitgezet en het netwerk van J.P. is geïnformeerd. 
Op een andere school van SGH staat dezelfde vacature uit. Helaas tot op heden nog geen reacties. 
 
Muzieklessen op PWA 
De muzieklessen, gegeven door M. van Mannekes, zullen stoppen per 1-1-2023. Leerkrachten 
gaan de muzieklessen zelf oppakken. 
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Begrotingen 
Alles wat we hebben ingediend, is toegekend. Bestuurder SGH keurt ook het tekort goed. 
 
Update huisvesting 
Goudmos komt in aanmerking voor nieuwbouw, samen met de Wingerd en Gideon. Gemeente 
Zuidplas wijst plekken aan en komt met een nieuwbouwplan. 
 
Op Donge is een lokalen-tekort. Tijdelijke oplossing is het noodgebouw aan de Bermweg. Over 2 
jaar wordt deze locatie opgeheven. Een uitbreiding met lokalen voor PWA en lokalen voor Gideon 
is toegezegd. Nu afwachten op plan waar Gemeente uitbreiding ziet en gaat realiseren. 29 
november 2022 komt de architect met een plan. 
PWA werkt nu met wachtlijst voor nieuwe instroom. 
 
Locatie Bermweg is dus een tijdelijke voorziening. Het budget is krap geweest. Er heeft zich een 
flinke lekkage voorgedaan aan de Gideon-kant. De Gemeente is hiervoor verantwoordelijk. 
Onze facilitair manager van SGH zit er bovenop. Veiligheid en kwaliteit heeft onze hoogste 
prioriteit. Er zijn CO-2 meters aanwezig en de luchtkwaliteit wordt continu gemeten. In de zomer 
zijn airco-units geplaatst. Deze staan nu aan als verwarming. 
 
Tot zover de mededelingen vanuit de directie. SH verlaat, onder dankzegging door de voorzitter, 
de vergadering. 
 
GOEDKEURING NOTULEN EN ACTIEPUNTEN 
De laatste concept notulen van de vergadering van 05-09-2022, zijn na aanpassingen 
goedgekeurd.  
Voorzitter SP vraagt de notulist de goedgekeurde notulen z.s.m. op de website te laten plaatsen. 
Aktie notulist JW. 
 
MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Ingekomen stukken: 
Er is een mailbericht van een ouder binnengekomen bij de MR over de drukke verkeerssituatie op 
Donge. De MR gaat hierover in beraad en zal de ouder hierover een terugkoppeling geven. 
Aktie JdH 
 
Een vraag van leerkracht H.P. 
Dit betreft de weekbrief. De vraag van H.P. is, of de weekbrief nog aan de wensen van deze tijd 
voldoet en of dit op deze manier moet worden voortgezet, of evt. anders… 
Wordt hij gelezen, is de vorm nog relevant; hoe denkt de MR hierover? 
MR vindt de weekbrief erg waardevol. Leuk om het weekend mee te beginnen. De schrijfstijl van 
H.P. is erg prettig. Wellicht is verzending ook via Parro een optie? Frequentie vooral zo houden, 
om het een korte en leesbare weekbrief te houden. Te veel info, wordt mogelijk niet gelezen. 
AK koppelt dit terug naar HP. 
Aktie AK 
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TERUGKOPPELING GMR 
Startcursus MR “wordt bekostigd”. JdH licht GMR in dat PWA 4 deelnemers heeft voor de 
startcursus. 
Aktie JdH 
  
JAARVERSLAG MR 
De definitieve versie wordt op de website geplaatst. Het gevolg hiervan is, dat alle notulen van 
vorig jaar hiermee komen te vervallen. Er komt hierover een stukje in de weekbrief. 
Aktie voorzitter SP 
 
OUDERS IN DE SCHOOLWEKEN 
Ouders alleen in de week voor- en na- een schoolvakantie in de school, is in de Coronaperiode 
ontstaan. 
Vanuit leerkrachten gezien, is de positieve ervaring, dat de opstart rustiger is. Parro is een goede 
aanvulling. Als ouders een leerkracht willen spreken, sturen zij een bericht. 
 
STATUUT EN REGLEMENT VAN DE MR 
Dit document van MR-PWA wordt gedeeld met alle MR-leden, met het verzoek deze goed door te 
lezen. Het idee wordt opgevat, om aan de hand van dit document, een A4 op te stellen met visie, 
missie, gedragsregels, informatievoorziening, etc. wat leesbaar is voor iedereen. Opzet is dan 12 
december klaar, indien mogelijk. 
Aktie LW/MvdW en AK/IDB 
 
RONDVRAAG 
De MR zou graag ook een eigen mappenstructuur willen hebben op Sharepoint, net als de OR. Dit 
wordt aan ICT-coördinator doorgegeven. 
Aktie JR 
 
Deadline voor reactie op notulen is 2 weken. Binnen 2 weken geen reactie = akkoord. 
Aktie alle MR-leden 
 
In de volgende vergadering komt de evaluatie schooltijden PWA leerkrachten op de agenda. 
Aktie voorzitter SP 
 
SLUITING 
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 
Volgende reguliere MR-vergadering vindt plaats op maandag 12 december 2022 op Goudmos. 
 


