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Notulen MR,  woensdag 18 mei 2016,   19.30 uur,   locatie Schaepmanlaan 2   

 

Notulist :  Nathaliel 

Aanwezig :  André, Thijs, Marcel, Daniëlle, Michel, Maaike, Joy-Ellen 

Afwezig :  Tim  

Bijlagen :  Notulen 12 april 2016  

 

 

 

 

1. Opening 

 

 

2. Notulen dd. dinsdag 12 april 2016 

Notulen zijn zonder wijzigingen goedgekeurd. 

 

 

3. Mededelingen directie 

In groep 6 is een leerkracht gereïntegreerd. Twee vaders hebben een gesprek 
aangevraagd bij de directie om het langer aanhouden van de vervangende 
leerkracht te bespreken met het oog het resterende schooljaar. De directie 
geeft aan dat dit inmiddels is gecommuniceerd: de juf van groep 6a maakt het 
jaar af en de leerkracht van groep 6b maakt het leerjaar af.  
Vanuit groep 4c wil een aantal ouders een gesprek met Michel. De MR zal 
inventariseren wat de punten zijn. In groep 4c lijkt verder de rust weer 
teruggekeerd. 
 
 

4. Klassenindeling 
De verdeling wordt ter plaatse toegelicht. De MR stelt nog een aantal 
verduidelijkende vragen en neemt het advies van Michel over. De 
lokaalindeling volgt nog. De communicatie naar ouders volgt eind juni in een 
nieuwsbrief. 
 
 

5. Update huisvesting 
De verbouwing Wibautlaan verloopt voorspoedig en is naar verwachting vanaf 
augustus 2017 klaar. De voortgang van de rest van het project wordt 
nagevraagd.  
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6. W.v.t.t.k. en rondvraag 

 Het resterende budget wordt aangewend voor een speciaal sportevent.  
Dit  wordt in de nieuwsbrief vermeld. 

 Er is een vraag over het samenvallen van de avondvierdaagse en de 
CITO. Het is aan ouders en leerlingen vrij om deel te nemen aan de 
avondvierdaagse. 

 Iedereen gaat nadenken over te agenderen punten en daar komen we 
volgende keer op terug. Een van de suggesties is om meer te horen 
over de evaluatie van geintroduceerde nieuwe onderwijsmethodes. 

 Uit GMR komt signaal vanuit andere scholen om de CAO te evalueren. 
De signalen van andere scholen worden niet herkend. En de CAO heeft 
doorlopend de aandacht. 

 Vanuit de GMR heeft Amstelwijs teruggekoppeld dat het bestuur de 
kwaliteit van schooljaarplan wil monitoren door zelf audits te gaan 
verrichten. De bedoeling van Amstelwijs is om door dit te organiseren 
aantoonbaar maatregelen inzet ter controle op kwaliteit. Dit beleid wordt 
ondersteund door de directie en MR hierdoor ben je als school nog 
beter voorbereid op de inspecties.  

 Vanuit GMR is aangegeven dat er een nieuwe arbodienst en dus 
nieuwe bedrijfsarts wordt gezocht.  

 Opvolging van Maaike als P-MR wordt besproken.  

 Actiepunt Thijs: de notulen plaatsen op de PietHein website en (de 
foto van) André toevoegen. 

 Actiepunt Thijs: OR uitnodigen bij MR vergadering over de inzet van 
leerkrachten bij het Pleinfeest.  

 

 

7. Sluiting 

Volgende vergadering is donderdag 16 juni 2016, notulist is ……... 

 

 


