
  Schaepmanlaan 2, 1181 XW Amstelveen tel: 020-6413941 

 

Notulen MR, donderdag 15 juni 2016, 19.30 uur, locatie Schaepmanlaan 2   

 

Notulist :  Daniëlle 

Aanwezig :  Nathalie, Marcel, Thijs, Tim, Daniëlle, Maaike, André, Michel 

Afwezig :  Joy Ellen 

 

 

Zonder directie 19.30 – 20.00 uur 

 

1. Opening: 

 

2. Notulen 12 april 2016 

Notulen vorige vergadering goed gekeurd 

 

3. Diverse onderwerpen: 

 Activiteit Olympisch Stadion (juli) 

Er is een mail gekomen van een ouder die deze activiteit niet geschikt vindt 

voor haar kind (groep 6). 

In lagere groepen vinden ouders het best lastig hoe het vervoer geregeld moet 

worden. Hoe is de organisatie van het evenement geregeld? Hoe gaan de 

kinderen naar de BSO? 

 Verlof/ Verzuim 

Onder ouders is er wat onrust over het verzuim van leerkrachten op de PH. 

Nathalie wil graag weten hoe het verzuim zich verhoudt t.o.v. andere scholen/ 

landelijk. Is het verzuim op de PH werk gerelateerd of is het gewoon pech? 

Deze vraag wordt aan Michel voorgelegd. 

 E-mail: MR@obs-piethein.nl 

Deze mail moet gekoppeld worden aan de e-mail van Tim. (Daniëlle vraagt 

Stefan) 

 Vergaderdata volgend jaar: We kiezen de maandag als vaste vergaderdag. 

 Jaarplanning MR: Welke vaste punten komen er vast op de agenda te staan? 

Hier gaan we later mee verder. 

 

 

 

Met directie: 20.00 – 21.30 uur 

 

4. Notulen 12 april 2016: 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

mailto:MR@obs-piethein.nl


5. Mededelingen directie: 

 Alle scholen nemen de cao-enquête af rond de herfstvakantie 

 24 Oktober: Audit vanuit Amstelwijs. Zij komen vragen stellen en op 

klassenbezoek. Het is geen inspectie, maar critical friends. 

 Er is een WiFi netwerk aangelegd op Schaep 5 en 7 

 Er is ook een chromebookkar aangeschaft. Voor de kleuters ook chromebook 

touch. 

 Telefoon: Er komt een keuzemenu: Je kan rechtstreeks contact zoeken met 

Directie, administratie of IB. 

 CITO gemiddelde van de PH: 540,6 

 Er wordt een nieuw digibord besteld voor groep 5 

 Lokaalverdeling: Er komt 1 groep 5 op Schaep 7, zij spelen wel buiten met de 

andere groepen 5. 2 Groepen 5, 3 groepen 6, 3 groepen 7 en 3 groepen 8 

komen op Schaep 2. 

In communicatie naar de ouders wordt er verteld welke leerkracht de kinderen 

krijgen en in welk lokaal op welke locatie ze zitten. 

 PMR: Volgend schooljaar: Betty 

Wel op voorwaarde dat ze om 22:00 uur weg mag i.v.m. openbaar vervoer. 

 

8.  W.v.t.t.k.: 

 Atletiekdag 

BSO geeft aan niet op te kunnen halen. 

Ouders halen bij de Startbaan (als er geen bus is) 

OAD-deal:  Halen bij school met bussen 

                     Halen bij de Startbaan en weer afzetten op school 

Dit kost €6,- per kind. 

programma van die dag: 

De kinderen gaan sporten op de Startbaan bij de Atletiekvereniging. Daar 

worden ze met pendelbussen naar het Olympisch Stadion gebracht om met 

professionele sporters te sporten. Vanaf daar gaan ze weer met pendels naar 

de Startbaan. 

Einde activiteit: 15:00 uur  ongeveer 15:30 uur terug op school. 

 De MR draagt €1.500,- bij voor het vervoer. Zo blijft er € 2,50 per kind over. 

 Is er een alternatief voor kinderen die niet mee (mogen) doen?  Nee, het is 

een verplichte activiteit. 

 

6. Huisvesting 

Er zit weer een beetje beweging in. 

 

7. Verzuim 

Afgelopen jaar was er één werkgerelateerd verzuim. Verder is het een kwestie 

van pech. Het onderwijs is landelijk gezien de beroepsgroep waar het meeste 



verzuim is. Op de PH hebben we de pech gehad dat we een aantal langdurig 

zieken hadden. Dit maakt meteen je verzuim wat hoger. 

Het bestuur Amstelwijs vindt het belangrijk dat verzuim gecontroleerd blijft. 

Michel houdt het ook goed in de gaten en probeert goede oplossingen te 

vinden bij uitval. 

Michel kijkt of hij een overzichtje kan maken van het verzuim van de PH t.o.v. 

het landelijk gemiddelde. Hij zal proberen daar een uitleg bij te geven zodat 

het voor iedereen te begrijpen is. 

 

 

8. Rondvraag 

Geen 

 

 

Open punten over de punten voor volgend jaar: 

Jaarplanning, zonder directie. 

We hebben met elkaar besproken welke punten we volgend jaar regelmatig of vast 

op de agenda willen hebben (interne discussie). 

 

 

 

 


